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Diretores exonerados podem voltar 'ao Issem
Apresidente interina do Issem, Lucélia Araldi Lessmann, revelou que os dois superintendentes do Instituto de Seguridade, exonerados na sexta-feira, podem retornar aos respectivos cargos. - PAGINA 3

Com uma boa apresentação, o

]uventus derrotou o

Figueirense B, na tarde de

domingo, e conquistou a vaga

para a Série A2 do

Campeonato Catarinense em

2005. Depois de vencer por

2xl no tempo normal, com

gols de Cris e Sérgio, Itaqui
marcou o gol da classificação

no início do segundo tempo da

prorrogação.
Durante toda a partida, o

lricolor foi superior na partida.
Os destaques ficaram por

conta do técnico Itamar

Schüller, que soube mexer no .

momento em que o time

tomou o gol e para o lateral

esquerdo Itaqui, considerado
pela torcida como o melhor

jogador da partida.

Kulmann sofre pênalti no
segundo tempo, não marcado

pelo juiz.ltaqul (detalhe) fez o gol
da classificação
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O PÊNALTI E O HERÓi
TRAGÉDIA

Menor mata outro com facada

nas costas em festa no Rio Cerro

Ve tlndo o corpo e

a alma das pessoas
Toninho

&
FILHOS
Cabeleireiros
Masculino / Feininino

275-2267
Agora em novo endereço na rua

CeI. Procópio Gomes de Oliveira - 356www.marlsolsa.com.br www.duasrodas.com

Marcelo DilmarSell, 14 anos (detalhe), foi assassinado com

uma facada nas costas por um rapaz de 16 anos no fim de

uma festa de 1 a Comunhão. A família do acusado não se

conforma e acha que ele está sendo injustiçado. Uma
testemunha-chave garantiu ontem ao Correio do Povo que
não foi o menor que matou Marcelo, mas sim um homem de

27 anos. _ PAGINA 5

CONQUISTA

Alessander Lenzi conquista o

bi no Mundial de Manobras.
o jaraguaense venceu na categoria Stand Up Profissional

(jet-ski sem banco), com 124,4 pontos. O primeiro título
de Lenzi na competição foi conquistado em 2001.

- PAGINA6
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administração o estudo para
iniciar a implantação. O que
faz pensar que as viagens não
passaram de uma caravana da

alegria custeada' pelo
contribuinte. Integraram a

comitiva do prefeito o diretor
do Samae, Nelson Klitzke e

o secretário de Desenvol-

Düsseldorf; na França,
conheceu o sistema de

administração intermunicipal
de água, transporte, esgoto e

de desenvolvimento em

cooperação técnica da grande
Paris; na Bélgica e na

Dinamarca, se interou dos
vimento, Ademir Izidoro. Na
época, Pasold justificou a

�As viagens de governantes às custas do
dinheiro público fazem parte do enredo
da cultura política nacional

projetos de destinação final
de lixo. Anteriormente, o

prefeito havia visitado a Itália

para conhecer o teleférico,
que inspiraria um em Jaraguá
do Sul.

viagem afirmando que
"administrar não é ficar no

gabinete, mas buscar

,alternativas e propostas que
contribuam .

para, o

desenvolvimento do
Nem precisa falar que

nenhum dos tais projetos
conhecidos foi implantado.
Aliás, o governo sequer os 'D

discutiu com a sociedade

município".
É mister salientar que a

viagem de Bertoldi e comitiva
ao Interior paulista, apesar da
semelhança de objetivos com

Cls feitas pelo atual prefeito enem exigiu dos setores da
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convidados, é diametral
mente oposta em relação aos

custos e tempo. Bertoldi e

'comitiva ainda não assumiram
o governo e as despesas da

viagem não estão sendo
custeadas pelo contribuinte.
Nem estão em horário de

expediente na Prefeitura.
Todavia, é importante lembrar

que Bertoldi é o atual vice

prefeito que, apesar das de

savenças, recebe mensalmente
o salário referente ao cargo.

As viagens de governantes

às custas do dinheiro público
fazem parte do enredo da
cultura política nacional.
Trata-se de um problema'
histórico, baseado numa relação
recôndita com os poderes
constituídos e apoiado na

apatia da p�lação. Todavia,
aproveitando das brechas e do

oportunismo, ultrapassam os

limites do bom-senso, da
seriedade e da compostura. Se

pelomenos os resultados fossem
positivos vá lá, mas ...

Profilaxia administrativa
( ,

.

.

.

J ,r\s visitas da comitiva do cios in termun icipais. Na

dréfeito eleito Moacir Ber� Alemanha, Pasold parti-cipou
tbltli a cidades do interior de da Feira Ambiental de
I _.

Sã6: Paulo, "para conhecer

pr�postas administrativas e

diferentes projetos que

srbsidiarão a futura adminis

tfa�ã� de Jarag�á do Sul",

�ermite suspeitar que a

doligação não tinha um

J,r�j:eto pronto para adminis

tirã; a cidade. Que o tal
'1�lano 22" foi apenas para
cumprir os trâmites exigidos
pelo processo eleitoral. Aliás,
ninguém mais duvida dos

objetivos dos programas de
governo apresentados à po-
sl, r
pulação durante a cam-'
BJ1'

p'anha. São cartas de in-
[,'l,.

tbJllÇões que os postulantes ao

Executivo assumem com: a

sdciedade.
'

ot.As visitam lembram as

vfll'gens que o prefeito Irineu
P{l'Sôld fez a vários países da
.!-

E'\.i.cropa para conhecer

a�6jetos nas áreas de meio

J�tiente, turismo e consór-

FRASES

II/A proposta da administração sempre foi no sentido de repor esses valores, mas,
eventualmente, faltou agilidade':

• Lucélia Araldi Lessmann, presidente interina do Issem, sobre os RS 4,4 milhões retirados do Fundo de Previdência dos Servidores

J"Municipais e transferidos para a Prefeit�ra. <'
-

'

I IYIundO I Pessoas & Fatos I
Jio6:t3HINA � IRAQUE � IRAQUE
0);1

I��SRAEL
!Powell apoio dos EUA
iaQ:processode paz
:0 secretário de Estado dos Estados Unidos, Colin
:Po,INell, afirmou quea Casa Branca quer aproveitar
:as91ovas oportunidades de paz surqidas no

:Orj�nte Médio e prometeu aos palestinos que
eles contam com o apoio estadunidense para a

realização de eleições e para receber garantias
israelenses de caminho livre até os locais de

votação.
Em uma das últimas viagens ao exterior na posição
de chanceler, Powell conversou com líderes
israelenses e palestinos na tentativa de capitalizar
a nova realidade criada com o falecimento do
histórico líder palestino Yasser Arafat. (AE)

e CORREIODOPOVO,
Dlrctoru/Prceldcntcr YvOII11C Alice tichlllockcl

Diretor cditorlnl/ndminlMtrotivO: Fhuwiri4:11 Alw�

Faluja recebe o Primeiro
comboio independente
O Crescente Vermelho iraquiano levou ajuda
médica e alimentícia aos habitantes de Faluja
ontem, na primeira vez em que uma

organização independente conseguiu visitar
a cidade invadida há duas semanas pelo
Exército dos Estados Unidos. "Nós demos
telefones via satélite a eles para que nos

telefonassem quando entrassem na cidade';
disse Ahmed Rawi, um porta-voz do CICV

(Cosenlho Internacional da Cruz Vermelha)
na capital iraquiana. O comboio era composto
por ambulâncias e três caminhões carregados
com cobertores, água potável e kits de

primeiros socorros. (AEl

� UCRÂNIA

População exige que
eleições sejam anuladas
Dezenas de milhares de ucranianos saíram ontem

às ruas centrais da capital Kiev para exigira anulação
das eleições presidenciais de domingo (segundo
turno) que a Organização de Segurança e

Cooperação na Europa denunciou defraudulentas
e a União Européia pediu recontagem de votos.

Segundo a Comissão Eleitoral, o candidato

governista,apoiado pela Rússia,ViktorYanukovich,
derrotou por uma estreita margem de votos

(49,42% a 46,7%) o candidato liberal e pró
Ocidente,Viktor Yushvchenko.O presidente russo,
Vladimir Putin, congratulou Yanukovych, num
comunicado na noite de ontem, pela vitória. (AE)

EUA encontram casas'

de torturasem Faluja
As forças dos Estados Unidos encontraram cerca

de 20 casas em Faluja onde acreditam várias

pessoas podem ter sido tortu radas e onde reféns

estrangeiros podem ter sido mantidos e

assassinados. "Parece que encontramos várias
casas onde pessoas foram torturadas; disse o

major Jim West. Algumas dessas casas poderiam
ser onde os funcionários americanos contratados
Jack Hensley e Eugene Armstrong e o britânico
Kenneth Bigley foram decapitados depois de

seqüestrados em setembro. O jordaniano ligado
à AI-Qaeda Abu Musab al-Zarqawi assumiu a

responsabilidade pelos assassinatos. (AE)

� EUA

Avião que apanharia
Bush pai cai emata 3
Um jatinho particular que seguia para Houston,
no Estado do Texas, a fim de apanhar o ex

presidente George Bush bateu num poste de
eletricidade e caiu quando se aproximava, em
meio a uma densa neblina, do Aeroporto
Hobby, matando as três pessoas a bordo. O

jatinho Gulfstream G-1159A caiu por volta das
6h 15 locais, numa região desabitada ao Sul
do aeroporto. Ele partiu de Love Field, Dallas.
Segundo Robert Randall, gerente de

operações da empresa proprietária do avião,
a Jet Place Inc., a bordo estavam dois pilotos e

uma comissária. Os nomes dos tripulantes não
foram divulgados de imediato. (AE)
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Descartado atentado

!:� queda de avião
�rOtos enviados de Pequim estão

�I�?stigando a causa da queda do avião de

passageiros Bombardier CRJ-200, pertencente
à China Eastern Airlines, ocorrida no domingo.
Aaeronave caiu num lago congelado no Norte

po país, matando 54 pessoas.
,lA. queda ocorreu depois de uma aparente
bxplosão, mas não há evidências de ação

fonsiderada "terrorlsta'Testem unhas disseram

qu.é a nave, construída no Canadá, começou a

�al9nçar e, em seguida, houve forte explosão.

I�réfgmentos do avião em chamas caíram no

Ilag.9 do parque Nanhai. Foi a pior tragédia aérea

na"China nos últimos dois anos. (AE)

I '

AMORIM

SUA OPINIÃO

A Importância do Livro na

Educação da Humanidade
Paula F. D. Moretti*

Para que servem os livros?
González Pecotche, pensador, humanista e criador da Ciência

Logosófica assim se expressa sobre este tema:
"Desde que foi possível recopilar os pensamentos e idéias dos

homens, primeiro em pedra, depois em papiros, e mais tarde por
intermédio da imprensa, teve-se a impressão de que grande parte
dos seres humanos poderia, por esse meio, receber uma instrução
e uma ilustração que, de outramaneira, ficariam relegadas apenas.
a um reduzido número: àquele que tivesse o privilégio de receber,
por via oral o conhecimento que haveriam de lhe transmitir os

que estivessem de posse dele.
A difusão do livro, realizada de um extremo a outro do"

mundo, foi, é-e seguirá sendo o recurso mais eficaz para que os:

povos se conheçam entre si, estudem seus costumes, seus avanços,'
suas características típicas, etc., como também para que todos,
sem exceção, possam compartilhar os benefícios que cada,
descobrimento cientifico proporciona e também as grandes,
conquistas na evolução do pensamento, naqueles pontos em que,
a civilização acentua seus progressos em consecutivos avanços
na conquista do bem e da felicidade."

Através dos tempos o homem busca o saber. E porque busca!

Compreendo que busca por intuir que é no conhecimento que, ..
encontrará as respostas que seu espírito ansia e as soluçõesqJ)e
sua mente necessita para sermais plena.

Penso que o livro constitui um verdadeiro tesouro quando,
, quem o escreve prima pela excelência do que coloca em suas:

páginas, e quando quem lê oferece a palavra escrita um lugar eu;:
sua mente e em seu coração. .

Os livros servem para que os homens transmitam e perpetuem
seus conhecimentos, seus pensamentos, seus sentimentos e suas,
idéias através das gerações, colaborando assim para a elevação e

a superação da vida humana.

*Estudante de Logosofia

Ao ler o jornal e, 'chegando ao caderno "EXTRA", admirou,me.
muito ver uma página inteira - e, ainda mais, a primeira de um

caderno de jornal, publicando um artigo sobre fumar cachimbo
e o prazer que este ocasiona ao seu fumante, detalhando, ..

desnecessariamente todo o procedimento para se usufrutr, da

melhormaneira, deste instrumento insalutar. Considerando,�e
as campanhas anti-tabagismo realizadas pelo governo atrave�
dos meios de comunicação, surpreende-me ver um )orn:.
exaltando, aparentemente, o hábito de fumar sem intençao

sequer de orientar quanto aos seus efeitos negativos. pode s;r ,

que o cachimbo não seja tão nocivo quanto o cigarro, mas'd
e

qualquermaneira, o hábito de fumar não deveria ser incentiva.
o. ,

E é justamente o contrário o que o artigo publicado induz: SugtrP
que, numa próxima edição, se faça menção dessa repo�tage;
alertando, porém, de maneira veemente quanto aos pengos o

fumo.

Frank Wunderlich

'IhadaResposta do jornal: o Jornal Correio do Povo comparti _

b
.

açaopreocupação do senhor Frank. Todavia, sente-se na o ng
d

de informar que em momento nenhum fez apologia ao uso,
o

• J: matertafumo - que tanto mal causa à saúde. Apenas rez uma

de comportamento sem nenhuma outra intenção.
.

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

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

CO

correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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�MAURILlO DE CARVALHO--------------'------------------------------------------'-----��1IlMOSAICO
,

I

I� Água fria' .

!uma fonte da equipe de transição
"nformou que a cúpula da coligação
�iva Jaraguá" decidiu pela auditoria

: 'apenas para co�hecer a situação da

'Prefeitura, e nao para levantar as

: possíveis i�regularidades': . .

Adecisão e uma ducha de agua fria na

iesperança de uma grande parcela da

i população que apostava que o futuro

i gqverno fosse realmente ser diferente

'émostrar para quem paga as contas o

que se passa e se passou no âmbito da

'ildministração pública nesses anos

todos.

.... Ajuda
Se o futuro governo precisar justificar a

urgente e necessária devassa na

administração de Jaraguá do Sul, pode
pedir ajuda ao vereador Marcos Scarpato
(PT) que tem um dossiê com cerca de 21

denúncias comprovadas com

documentos.
Aliás, o parlamentar petista denunciou
todas na tribuna da Câmara Municipal, sem
que a Casa de leis - responsável pela
fiscalização da coisa pública tomasse

qualquer providência. Assim como outros

órgãos públicos que, constitucionalmente,
têm a mesma obrigação.

.... Secretários
Segundos fontes, apenas dos futuros
secretários de'Saúde e Educação do

governo Moacir Bertoldi (PL) ainda não
estão definidos - embora já tenham sido
convidados.
O vereador eleito Ronaldo Raulino (PL)
será o secretário deObras, o ex-deputado
federal Eni Voltolini (PP) de Gestão, os
presidentes:· do PL, Leônidas Nora, será
chefe de Gabinete, do PPS, Walter

Falcone, presidirá o Issem e o do PTB,Jair
Alexandre, o novo diretor do Samae . Jair
Pedri presidirá o Codejas (Companhia de
Desenvolvimento de Jaraguá do Sul).

.... Perguntinha
Com a substituição de Carlos Lessa por
Guida Mantega na presidência do
BNDES (Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico) como
fica liberação de recursos para implantar
o Transfácil em Jaraguá do Sul?
Sim porque, segundo o ex-deputado
federal Vicente Caropreso (PSDB),
que esteve no Rio de Janeiro, com o

Lessa, a promessa de liberar R$ 41,5
milhões teve como ingrediente a

am izade entre eles. Por outro lado,
Mantega não tem nenhum com

promisso com Caropreso.

.... Barrados no baile
A Federação Catarinense de Futebol,
num gesto arbitrário e sem nenhu�l
razão de ser, impediu a torcida deI j
Juventus de comemorar o acesso paras
a Série A2 junto com os jogadores. Os
portões para o campo foram fechadÓí?l
e a Polícia Militar, cumprindo orde�i
da federação, não deixou os torcedorssl a

participarem da festa no campos j
'mesmo com os apelos feitos pel9f5
jogadores.

" Ia
Uma conquista tão suada e mereciHa
não poderia ter sido ofuscada pe'iW1
intolerância dos cartolas. 1B1

EN'

RODA-VIVA Entrevista do presidente
.

-

mouvou as exoneraçoes
,

�.�ogex-diretores pelo gerente de KHIda
Prefeitura, JoséDalmarco Filho, oJhg_�
que alegou motivos políticos Pàfaq
justificaras demissões.Neste dia, PáSad.1
não foi encontrado para preSt�iI
declaração sobre os motívosialae
exoneração dos integrantes.do
Conselho deAdnúnistraçãodo�v

Ainda na sexta-feira, a a�llIgtr
Procuradora do município, Lu�j�
Araldi Lessmann, foi indicada

I B�r
Pasold para assutnir ínterínamerite iI

idê
.

d I
':1mB

presi encia assem.

obq
,

iLucélia assume a presidência
,

,

.

ido Issem e vai revftr a dívida

-laIa
ejdo

As exonerações dos diretores do
Issem (Instituto de Segutidade dos
ServidoresMunicipais) forammotiva
das pela entrevista concedida, com
exclusividade, ao[ornalCorreiodoPovo
pelo presidente do instituto,JoséBene
ditodeCampos.Na reportagem, publi
cada na sexta-feira, ele atribuiu as

irregalaridadesno Issemaos três últimos
.oprefeitos de Jaraguá do Sul- Durval
Vasel (PTB), Geraldo Werninghaus
(PFL) e Itineu Pasold (PSDB).

Campos admitiuque adívidaatual
daPrefeiturapara como IssemédeR$
45.386.470,70- R$11.789.088,79
referente ao valor transferido do
instituto para os cofres daPrefeitura e

R$33.597381 dacontribuiçãopatronal
que deixou de ser feita pela
administração municipal entre
sétembrode 1996 emarço de 2004.

Namanhã da última sexta-feira,
Pasold exonerou Campo; e os

superintendentes de Previdência e

Assistência e Saúde, RuthMueller e
Ademar Bartel, respectivamente. A
carta de exoneração foi entregue aos,

ALEXANDRE BaGO

aos respectivos cargos.
A presidente interina admitiu

dívida da Prefeitura para com o

instituto, a qual ela chama de
déficit autorial, mas evitou
comentar os valores. "Vamos rever
o déficit autorial, sem no entanto

negar a dívida", Afirmou, não
admitindo irregularidades no

instituto. "Ninguém deve aquilo
que não existe", disse, referindo
se à lei que desobrigou a Prefeitura
de depositar a parte patronal.

, �.! ,.: Aipre'sideitte garanmu.que a

Prefeitura vai repor os valores
devidos ao Issem. "Em nenhum

I
�Atual procu�adora do,
.,. N

rnUnlClplO nao

�escartou a volta dos
tliretores exonerados

FATOS
i JARAGUÁ DO SUL - o

r,�eside�teA e 0.5 súpetintend:ntesHe Previdência e de Assistência
Social do Issem (Instituto de
SéMida'il'é'''do'S' 'S'é;tvidb'res '! '

�ufiíCipais) serãStiorBea'dds B61e'r,,.. 'n° "

p��a assumir inrerínamente os

,tatgos. Ontem,' atual pro

�úradora-geral do município,
IL�célia Araldi Lessmann,
'respondia pelo instituto' em

�úbstituiÇãO a José Benedito de
pimpos, exonerado na sexta

ifeira, juntamente com os

[superintendentes de Previdência,
!Rúth Mueller, e de Assistência e

IS�úde, Ademar Bartel.
I Lucélia se mostrou de s
I',!Wnfortável com as perguntas
:sóbre as irregularidades no Issem.
'oS[ e o jornal tivesse uma dívida"
[gOstaria que fosse divulgado?",
I

I

�.insep pede agilidade nas apurações de irregularidades
i
I, JARAGUÁ DO SUL

�presentantes do Sinsep (Sindicato
:a�Servidores Públicos) estiveram
reunidos comauditores, conselheiros
��doTCE (Tribunal deContas

��Estado) na tarde da última sexta
�lra, na sede do tribunal, em

i onanópolis. O objetivo foi tentar

r coOperação no levantamento de
'I' �dos para que as denúncias de
lrreg I id d!, li an a es no repasse de

l��tribliiçõespelaPrefeitura ao Issem
iS' stltUto de Seguridade dos
: ervidor M

"

is)
.

! es urucipais sejam
;apuradas "commais agilidade".

Pelas Contas do sindicato,

,�nsável pelas denúncias, a dívidarefeltura para com o Issem é de

a:�OXillladamente R$ 46 milhões, tesoureiro do sindicato, LuizSchõrner;
v<!Iorad itid I d d TCE d d�tl o pe o ex-presi ente o o recomen ou aos áu itores

• Entrevista do ex

presidente do Issem, José
Benedito de Campos,
provocou a exoneração
'dele e dos dois

superintendentes do
instituto. A atual

procuradora do município,
Lucélia Araldi Lessmann,
assumiu interinamente a

presidência do órgão.

.'9

•

momento o governo disse que não

pagaria o valor devido. Apenas se

está certificando do montante",
argumentou. Lucélia colocou em

dúvida o valor devido. "Não se

sabe com base em quê se chegou
a esses valores", retrucou.

Por fim, a presidente interina
disse que não tem especialidade
para realizar o déficit autorial -

dívida da Prefeitura para com o

Issem. "Foi apurado um valor com
.

base nas informações do ex

presidente e o prefeito assinou a

confissão de dívida", revelou.

Lucélia disse que a mídia está explorando um caso antigo do Issem

indagou, num princípio de os nomes. "Não tenho
intimidação, que se seguiu conhecimento sobre se vou

durante toda a entrevista. Em permanecer no cargo. Só estou

relação aos futuros super- dando continuidade porque o

intendentes, Lucélia disse serviço não pára", informou,
somente o prefeito Irineu Pasold acrescentando que não se descarta
(PSDB - internado no Hospital a possibilidade dos supe-
Jaraguá desde sexta-feira - sabe rintendentes exonerados voltarem

PASOLD CONTINUA INTERNADO COM INFECÇÃO
C) prefeito Irineu Pasold (PSDB) foi internado, na tarde da últimasE;'.St�
feira, no Hospital e Maternidade Jaraguá. Segundo boletim médico

divulgado na tarde de ontem, "o estado de saúde do Prefeit<?90
Jaraguá do Sul, Irineu Pasold, permanece estável em seu quarto dia
de internação. O prefeito foi acometido de uma infecção respirat'��
na noite de sexta-feira e seu tratamento está sendo realizado pef�
médico pneumologista Maxwell Jorge de Oliveira. Novo boletim ��Pc1
fornecido nesta terça-feira, às' 11 horas': ���

'..lo
Ip
qx

O Jornal Correio do Povo errou ao confundir declaraçõeso
feitas pelo presidente PP de Schroeder, Dalmir Tornasellsu
Na verdade, ele não acusou o ex-prefeito Hilmar Hertel (PFl?}6
de ter se enriquecido quando administrou o município.:Q»1=l
que Tomaselli fez foi endossar a postura da oposição qLR:e61
prometeu fiscalizar o futuro governo. Segundo o presiden�6n
do PP,cabe à oposição fiscalizar."No Brasil vários prefeitós"'
enriqueceram ilicitamente justamente por falta J��
fiscalização'; lembrou Tomaselli.

"

qNa mesma matéria, o jornal também errou quando apontÓ&
o PT como o partido que mais gastou na campanha. N96
verdade, os valores são referentes à estimativa apresentada O

à Justiça eleitoral. E voltou a errar quando disse que o PP�q
PFL "vão tentar uma conciliação com os partidos cfe26

oposição':O correto é PP e PMDB, legendas que integram�10
aliança vencedora. 2919

O Jornal pede desculpas 'pelas informações erradas e peI6l�9�
possíveis transtornos aos envolvidos. )6121

" srov

ERRAMOS
\ RAPHAEL GÜNTHER

órgão,José Benedito deCampos.
O encontro entre os sindicalistas

emembros doTCE foiconseqüência
da apuração de denúncias realizadas
por fiscais do tribunal, que estiveram
no município há duas semanas.

Durante três dias, analisaram
documentos e recolheram infor-

retomar a [araguá do Sul com a

'máxima rapidez para investigar os
balancetesmensais doFMPS (Fundo
Municipal de Previdência Social)
entre 1996 e abril de 2004, uma das

provas das irregularidades. "A
Prefeitura informava valores que não

depositava, o que foi considerado um
ato gravíssimo pelo tribunal",
declarou, acrescentando que não
está definida a data em que os fiscais
doTCE retomarão aomunicípio.

N a opinião de Idinei, esse

estreitamento entre. sindicato e

tribunal realmente encurtará a

mações, tanto no Issem quanto na

Prefeitura, pertinentes às denúncias
envolvendo o instituto. "Segundo o
conselheiro relator do processo, José
Carlos Pacheco, com base nas

denúncias, a situação é bastante

grave. Há muitos indícios a serem

apurados", relatou a presidente do

Sinsep, Idinei Petry.
De acordo com o diretor e

Idinei Petry solicitou agilidade do
TCE na apuração das denúncias

claras. Nosso trabalho foi acusado de
politiqueiro, mas estamos de
nunciando desde 1996, inde

pendente de quem esteja no governo
ou na presidência do Sinsep, e agora
a verdade está vindo à tona",
afirmou. I

apuração das denúncias, antes

protocoladas sem nenhum contato

com representantes do TCE. "Não

esperomilagres. Espero que com esse

entrosamento as coisas fiquemmais

;(
: . ,J,.J,.J

Rua Exp. Cabo Harry Hadllish - 831- próximo ao Angeloni"
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}ARAGUÁ DO SUL -A Indumak,
.que produz maquinário para
:ncondicionamento, fechao ano com
,HJ11 faturamento estimado emR$ 30
-milhões. Quarenta por cento desse
valor é obtido através das exportações.
.Atualmente, segundo o gerente de

-exporraçôes da empresa, César Luiz
.Eger; a Indurnak exporta para 25

rpaíses, daAméricaCentral aoOriente
.Médio. De acordo com Eger, o

(Crescimento dos negócios
.internacionais da lndumak vem

acontecendo desde 2001. Naquela
:.época, a exportação representava
.apenas 3% do faturamento da

(empresa. "Em 2003 foi 30% e para
reste ano a nossa meta é de exportar
rf!-O%, o que já absolutamente

.garantido", assegura o

,�lUpcrintendente da Indumak,
-EduardoSchmidt.
a r Na avaliação do superintendente,

as exportações têm dado certo graças
ao empenho da empresa, que,
somente este ano, investiu US$ 50
mil em treinamento, participação em
feiras internacionais, conscientização
de funcionários e controle de

qualidade. "2004. foi o ano de

reestruturação dos agentes técnicos",
'informa Eger. Segundo ele, a

lndumak tem a seu serviço 20 agentes
internacionais, contratados para

representar a empresa e intermediar
os negócios como estrangeiro.
Essa semana, de acordo com

Egert, a empresa envia para Cuba a

terceira de um lote de cinco

empacoteiras automáticas para leite
em pó. O gerente de exportações
assinala que a conjuntura econômica
atual está favorável às exportações,
mas lamenta a precária infra
estrutura de portos, aeroportos e

rodovias.

Quina
concurso: 1376

35 - 42 - 45
63 - 78

concurso: 471
05 - 07 - 11 - 12 - 15 - 18 - 20

21 - 23 - 28 31 - 32 - 35 - 44

66 - 69 - 86 - 90 - 95 - 00

- Loteria Federal
concurso: 03886
1 ° Premio: 65.147
2° Premio: 42.211

3° Premio: 12.131
4<> Premio: 43.805
5° Premio: 71.259

MARIA HELENA DE MORAES

...Oas .sete mil

empresas registradas
em Jaraguá do Sul,
apenas 54 exportam

}ARAGUÁ DO SUL - A Cambra
(Câmara de Negócios Inter
nacionais) comemora em

dezembro um ano de atividades.
Voltada ao desenvolvimento e

incentivo à exportação dos

produtos catarinenses de empresas
de médio porte, aCambra promove
s�mana que vem ( 29 de novembro
a 2 de dezembro) o 2° Encontro de

Negócios Internacionais, com a

participação de empresários
estrangeiros que já mantém

relações comerciais com Santa
Catarina. Q lançamento do
Encontro aconteceu ontem, no

Cejas (Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul) e a apresentação
da programação ficou sob a

responsabilidade do diretor da
Cambra, Guida Bretzke.

De acordo com diretor de

negócios da Cambra, Alex
Becker, o levantamento do
trabalhorealizado até agora será

feito no'final de 2004 e início do
ano que vem. Mesmo sem um

TERÇA-FEIRA, 23 de novembro de 2004

INCENTIVO

são os principais entraves à

exportação. "De 1996 a 2000 as

carências não eram percebidas
porque se exportava pouco",
ressalta o diretor de negócios.

Atualmente, segundo o

diretor executivo da Cambra,
Randal Gomes, apenas 54
empresas .de Jaraguá do Sul são

ALEXANDRtiY.

[Exportação é responsável por
I

.

40% dos negócios da Indumak Encontro prioriza intercâmbio
internacional entre empresas

(ti

Praticamente 80% das exportações de Jaraguá do Sul e do Vale do Itapocu usam o porto de Itajqí
resultado conclusivo sobre o

número de empresas que passara
a exportar nesse último ano,

Becker garante que o número de

importações aumentou, o que,

automaticamente, garante um

aumento igual de exportações. A
péssima situação dos portos e o

número reduzido de containers

exportadoras em um universo

sete mil empresas registrada. .

maioria das exportações regru
.

é feita através do porto de Itaj
Entre as empresas que-ri
regis trado um cresciment

expressivo na área de exportaç'
Randal Gomes cita como exe

a Indumak.

Lula visita neto catarinense e anuncia duplicação da BR -101
DA REDAÇÁO -O presidente

Luiz Inácio Lula da Silva deve vir'
a Santa Catarina até o final da
semana para conhecer o neto

Gabriel Sato, que nasceu namanhã
de sábado, em Florianópolis. Além
de visitar o neto catarinense, o

presidente deve aproveitar a

oportunidade para resolver
questões pendentes, como a

duplicação da BR-1Q1, trecho Sul.
De acordo com informações
veiculadas recentemente na

imprensa nacional, Lula vai

assinar a ordem de serviço para a

duplicação da BR-101, trecho Sul.
Em terras catarinenses, o'

presidente tambél1) deve falar aos
empresários sobre as recentes

negociações com a Rússia,
efetivada a partir da visita do

presidente daquele país, Vladimir
Putin.ique anunciou ao governo
brasileiro o fim do embargo à

exportação da carne de porco
brasileira.

De acordo com informações
da Folha On line, Brasil e Rússia
não conseguiram chegar a um

acordo para o fim do embargo
parcial da exportação de carne

brasileira para o país europeu. Na
.

semana passada, a Rússia anunciou
o fim do embargo à exportação de
carne de Santa Catarina, principal
fornecedor brasileiro do país
europeu. No entanto, manteve a

suspensão às compras de outros

Estados devido a um foco de febre

aftosa descoberto no Amazona;·

Amazonas não exporta carne

a Rússia e negociava o 3riunci
da suspensão total do emb1rg
durante a visita do presidynt
russo, Vladimir Putin, ao BraN
secretário de Defesa A,íro

d M·· 'l'OJpecuária o inisten

Agricultura, Maçao Tadan.
disse, entretanto, que ainda,na
há um prazo para o fecham.:nl
do acordo.
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CRIME

GERAL

Garoto de 14 anos é morto a

facada em festa no Rio Cerro

�Crime aconteceu

aurante festa na

casa de um dos

vizinhos do acusado

jARAGUÁ 00 SUL - o menor

Marcelo Dilmar SeH, 14 anos, foi

filorto na madrugada de domingo,
nurantefestadeprimeiracomunhão,
noBairroRioCerroLDepois de uma

origa, G.L.R.L, 16, desferiu uma

fucada nas costas de Marcelo, que
, morreu no local. O acusado fugiu,
mas depois se entregou à polícia.

\ f.l{aqueado, o rapaz foisocorrido pelo
:mnigoAdrianoNeumann.Mas não
res�tiú ao ferimento emorreu antes

na ambulância do Corpo de

fumbeiros chegar.
A irmã do agressor, [osiele

· Rodrigues de Lima, revelou que G.
eta umpouco esquentado e que não

gostava de que outras pessoas

as.,
' "zoassem" com ele. Ela, que mora

@n' 'C0m o marido, um filho e o irmão

reconhece a culpa do irmão, mas se
'. revolta ao saber que ele foi o único

:'culpado. "Havia outras pessoas,

"inclusive maiores de idade, que
,
estavam no meio da confusão, e

sumiram depois do acontecido. Não

Família reconhece culpa de G" mas não acha justo garoto ser acusado sozinho pelamorte de Marcelo (no detalhe)

é justo ele pagar sozinho por esse

crime", salienta, apontando que

revelaráos nomes se for chamadapara
depor.

A sogra de Josiele, EvaGrarnza,
lembra que a dona da festa, Marcia
Moraes, permitiu a ingestão de

bebidas alcoólicas, e revelou que

muitos beberam em demasia. Um

adolescente que estava no local, diz

queMarcelomorreu 'por engano' e.
que a agressão era paraoutro garoto.
"O Marcelo morreu porque tentou

separar a briga e estava com uma

camiseta damesma cor que o outro

rapaz", comenta sem citar nomes.

A servente Marcia Moraes, se

defende dizendo que a festa para

comemorar a primeira comunhão
da filha, aconteceu em ambiente

familiar, e revelou queMarcelo era

convidado, enquanto que o

agressormorava na casa dos fundos

e resolveu aparecer. Ela diz que não

viu o que aconteceu, só soube

quando gritaram que Marcelo

havia sido esfaqueado. "Só vi ele
correndo, morro abaixo com

algumas pessoas atrás dele",
relembra

� :Yítima apresentava comportamento estranho nos últimos meses
·

,
A mãe da vítima, Laurita

,�ell, Conta que não sabia que
ogaroto ia à festa de eucaristia.

',Ela diz que sequer conhecia a

/amília que promovia a

,.comemoração e que o filho

',havia dito que voltaria antes

da meia-noite, porque na

�anhã seguinte faria a

confirmação na igreja do
oairro..
'. Bastante abalada, Laurita
{anta que há alguns meses o

filha Vinha se envolvendo com
· .

�as companhias" e, por causa
1I,sso, estaria faltando muito às
aulas na Escola João Romário
Moreira e andava um "tanto

t�voltado". "Ele já não me

edecla mais", relembra
,entristecida. Diretora afirma que Marcelo andava em más companhias

N a escola, onde Marcelo

cursava a oitava série, a

diretora Liane Reinke

Pinheiro, conta que na última

sexta-feira, conversou com o

estudante, solicitando que ele
fizesse aulas de recuperação, já
que havia faltado muito. Na

oportunidade, Marcelo confes

sou para a diretora que não

estava mais gostando de

estudar. "Percebíamos que ele
estava um pouco mudado,
provavelmente por causa das

companhias, porque ele era um

menino estudioso, até a

metade do ano não teve pro
blemas de faltas ou comporta
mento", revelou a diretora,
mencionando uma discussão

entre o aluno e um professor.

Menor aguardará julgamento em Centro de Internamento

[ ? juiz da vara criminal da

;fancia e Juventude, Hélio
, "feira Figueira dos Santos,
ln ormo . - l'u que na ana isar o

proc essa, que deve ser

entregue h .

oje.
Santos adiantou que há um

'Praz do e 45 dias para a

tonel -

d
r

usao o processo. Este
eillpo será o período em que o

.,menor G. deverá ficar
nter d
r

na o no CIP (Centro de

lnternamen to Provisório),
ns!, .

ab ,ltUIÇão estadual, que

r�a menores infratores.
de'

ar enquanto G. está

,

tIdo no presídio Regional,
Par da o dos outros presos, Juiz diz que G. vai ficar no Centro de Internamento Provisório

onde aguarda abrir alguma
vaga dentre as 15 instituições
no Estado.

Apesar de ser um crime de

homicídio, o menor será julgado
de acordo com o Estatuto da

Criança e Adolescente.

De acordo.com o juiz, caso
o julgamento não seja con

cluído nesse tempo (45 dias),
o menor será solto e aguardará
o julgamento em liberdade.

"Após e julgamento, se for

condenado, ele poderá ter pena
máxima de três anos, cumprida
em algum Centro de Inter

nação de Menores do Estado",
explicou o Juiz.

Vizinha garante que acusado

pelo assassinato é inocente
A costureira Maria do

Carmo Lamin, vizinha. do

agressor, garante que G. é

inocente. Na versão dela, o

autor da facada que matou

Marcelo é Isaías G., 27 anos.

Maria do Carmo, que mora

próximo ao local da festa, diz ter
ouvido discussão por volta de
meia-noite. "Ouvi um acusando

outro de ladrão, e muitos

palavrões", informou. Mais
tarde, percebeu que a discussão

evoluiu para luta corporal. Nesse
momento, diz Ter saído de casa

para tentar ver o que estava

acontecendo. "Lá pelas tantas,
ouvi uma voz grave dizendo,
'agora você vai morrer', e essa

voz não era do O.", afirma
acrescentando: "se eu ouvir a

voz, reconheço a pessoa",
garante:

A costureira diz que brigas

são comuns entre os adoles
centes e até mesmo entre os

adultos, e são motivadas

principalmente por drogas,
roubo e bebida. E acusa os

adultos de incentivarem os

menores à prática de delitos.
Maria do Carmo diz ainda que
tem fitas que possam

incriminar. até mesmo a

polícia. "Não que eles estejam
envolvidos, mas que eles são

omissos, isso eu posso afirmar",
acusa revelando que a filha,
Gládís Patrícia Lamin, 19, já
esteve envolvida com roubos,
mas depois, com o apoio do
Conselho Tutelar, conseguiu
reverter a situação. "Agora
sofro represálias das pessoas,
mas não tenhomedo deles não,
e temmais, tenho como provar

que estas pessoas são culpadas
de diversos delitos", diz.

CÉSAR JUNKES

Maria do Carmo passa a ser testemunha-chave do caso

110 sortelQ final você .(onco�

alO lio Dkrn
eauma casa

com 2 carros"
na garagem!
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CP NOTAS
,� PALESTRA

'Logística é tema de encontro
Autordo livro"Logística - o último rincão domarketinq'CarlosAlberto
.Mira fala sobre o assunto no 48° Encontro de Empresários que a

IAssociaçãoComercial e Industrial de Jaraguá do Sul e a Associação de
: Micros e Pequenas Empresas do Vale do Itapocu promovem amanhã.
:0 evento acontece na Scar, às 19h30, com a 'participação de

.ernpreendedores, lideranças políticas e empresariais, técnicos e

.dernals interessados pelo assunto. Informações e reservas para
: participação no48° Encontro de Empresários, com palestra seguida
; de coquetel no espaço panorãmico da Scar podem ser definidas na

.Acijs-Apevi, pelo telefone (47) 275-7010.

� APEVI

iComo se relacionar com inadimplentes
: "Cobrando Clientes Inadimplentes" é o tema do curso que acontece
: de amanhã até quinta-feira, das 19h às 22h30, no Centro Empresarial
: de Jaraguá do Sul (CEJAS). Durante o treinamento os participantes
: serão orientados sobre perfil do profissional de cobrança, vantagens
: e desvantagens da cobrança portelefone, cobrar emantero cliente:
: o grande desafio, planejamento para as ações de cobrança,
! argumentações eficazes e eficientes, a venda saudável- inibindo a

: inadimplência, 15 dicas de negociação por telefone, tipos de

i lnadimplentes, deslizes imperdoáveis, a cobrança e os direitos do
: consumidor e muito mais. O investimento é de RS 85,00 para
! associados e R$ 100,00 para não sócios. Inscrições e informaçôes
� podem ser obtidas, pelp fone 275-7003 ou pelo é-mail:
i eventos@apevi.com.br. ii'>

COMUNICADO

,
Foram extraviadas da Empresa Papa - Gula Comércio de Alimentos

! Ltda. ME, CNPJ n° 03.656.433/0001-98,I.E. n° 254.001.254, as notas fiscais
: de saídas em branco,modelo 2, série D-l de n0601 à 609, 718,719,794,801
: à 806,820,1600,1846 à 1850,2790,3301 à 3350,4950,5047,5329,5487 à
: 5500,5516,5564 à 5600 e 5746 e as notas fiscais em "branco modelo 2

série D-2 série de n° 029 à 050,131,132,211,217 à 234 e 240 à 250 e os

blocos contendo as notas fiscais de saídas modelo 2 série D-l utilizadas
de nOOOOl à 600,61 O à 717,720à 793,795 à 800,801, à 819,821 à 1599,1601
à 1845, 1851 à 2789 à 3300,3351 à 4949, 4951 à 5046,5048 à 5328;5330 à

5486,5501 à 5515,5517 à 5563,5601 à 5745, 5747 à 5900 e os blocos
contendo as notas fiscais de saídas utilizadas modelo 2série D- 2 de

: nOOOl à 028,051 à 130,132 à 210,212 à 216,235 à 239.

A CASA DA AMIZADE
I:

i' tem o prazer de convidá-Ia para o seu 7" CAFÉ NATALINO.
': DATA: 24/11/04

'; Horário: a partir das 15:00h
: Local: Duas Rodas Associação Recreativa
: Valor:R$ 15,00
; No dia será realizado um desfile de bijuterias e acessórios. O café
; é beneficente e quem puder traga aro de óculos para ser doado a
.

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

Falecimentos
Faleceu às 22:00h de 18/11, o senhor Adevatto do Nascimento,
com idade de 38 anos. O sepultamento foi realizado Igreja Nossa
Senhora Rainha da Paz, seguindo para o Cemitério da Vila Lenzi.
Faleceu às 05:00h de 19/11,0 senhorWaldemarMaba,com idade
de 78 anos, O sepultamento foi realizado na Capela Mortuária da
Vila Lenzi, seguindo para o Cemitério da Vila Lenzi.
Faleceu às 02:30h do dia 21/11,0 jovem Marcelo Dilmar Sell,com
idade de 14 anos. O sepultamento foi realizado na Igreja Evangélica
Cristo Bom Pastor, seguindo para o Cemitério Cristo Bom Pastor.
Faleceu às 06:00 do dia 21/11,a senhora Adelina Leoni Demarchi,
com idade de 83 anos. O sepultamento foi realizado na Capela de
Santa Luzia, seguindo para o Cemitério de Santa Luzia.

Faleceu às 07:00 do dia 22/11, o senhor Artur Kinas, com idade
de 61 anos. O sepultamento foi realizado na Capela Mortuária de

Guaramirim, seguindo para o Cemitério Municipal deGuaramirim.

DIVULGAÇÃO

Secretário de Estado fala sobrij �
Prodec aos empresários de JS

� Max Bornholdt
informou que o

Prodec aprovou
61 projetos este ano

}ARAGUÁ 00 SUL - o secretário

Estadual de Fazenda, Max

Bornholdt, disse ontem aos

empresários ligados à Acijs
(Associação Comercial e

Industrial de Jaraguá do Sul) que
o governo estadual pretende
lançar, em breve, projeto de lei que
deve por fim ao problema de
contratos ilegais do Prodec

(Programa para o Desenvol
vimento das Empresas Catarinen
ses) assinados em 1998. De acordo
com o secretário, 123 empresas
catarinenses estão nessa situação
de ilegalidade no que diz respeito
ao limite máximo de parcelas de

financiamentos, que, de 120 meses,
foram reduzidas para 12 meses.

O secretário Estadual de
Fazenda esteve ontem na cidade
a convite da diretoria daAcijs para
falar sobre o Prodec e benefícios
fiscais. Bornholdt, que jámorou e

'trabalhou em Jaraguá do Sul há
:\ '.)1 ii

2)"anos" De acordo com o

secretário, o Prodec representa
uma oportunidade ao empresário
de modernizar seu parque

industrial, expandir o negócio e,

conseqüentemente, ampliar o

Dr. MAX ROBERTO
BORNHOLDT

Secretário de Estado da
,

Fazenda

faturamento e gerarmais empregos.
O Prodec foi criado em 1988

com o objetivo de modernizar o

parque industrial, apoiar novos
investimentos e criar alternativas
de emprego e renda. Tem como

parceiros o Badesc (Banco para o
Desenvolvimento de Santa

Catarina), BRDE (Banco Regional
de Desenvolvimento Econômico)'
e entidades' do Conselho
Deliberativo. O incentivo pode
chegar a 100% do valor do projeto
apresentado e as condições de

pagamento do empréstimo são com

juros de 6 a 12% ao ano,

dependente do tipo de atividade.

REFORMATRIBUTÁRIA É CRITICADA
. . , ,. ':'!j' i(I1toO secretário Estadual de Fazenda CrltIC.OU a Reforma T�lbutana�,�; ,�ae

segundo ele, não corresponde aos ans�los d? em�resanado naclo,�,�1. I:
trBornholdt citou como exemplo de lnsatisfação o aurnentods �

contribuições sociais (PIS e Cofins) e a desvinculação das receitaS'd!' \1União. De acordo com o secretário, a União arrecadou R$ 30 bilhê'es�: ocrnp
mais com as novas regras tributárias. "Não sei se foram os Estados qui liKJU
não agiram ou qual a parcela da sociedade que tem culpa. O certo �:que! �l�
todos nós tivemos a nossa parcela de culpa na .aprovaçáo dessas �9��'

, ,

regras tributárias; assinala osecretário.. 'IIF ",.' , , '.'" 1,�rJ0; '�&jApesar das críticas "à voracidade da União� �prnholdt eloglo� p U�il\9, lôm
ponto considerado positivo da Reforma Tributária: o fim da gu�r,�a �?,\�I:, regun
que foi bem aceita pelos três estados do Sul e Sudeste do Brasil Esse.fál
o grande fator que motivou a aprovação da Reforma Tributária';enfalllO

,

o secretário, que pediu empenho das associações para que cobrem �� I Dlbancadas políticas a aprovação total da Reforma Tributária em 200?t ': r

Alessander Lenzi vence o Jet Waves em Florianópolis
FWRIANÓPOIlS - o jaraguaense

Alessander Lenzi conquistou, no
último fim-de-semana, o bicam

peonato no 6° [et Waves World

Championship, disputado na Praia
Mole. A competição corresponder
aoMundial de Manobras nasOndas,
onde Lenzi conquistou o título na

categoria StandUp Profissional (jet
ski sem banco) . Outro destaque da
prova foio sul-africano[immyVisser,
bicampeão naSit-Down Profissional
(jet-ski com banco).

A disputa pelo título foi acirrada
desde as primeiras baterias, na sexta
feira. Quem saiu na frente foi o
italiano Federico Bufacchi, que
terminou o sábado em primeiro
lugar. Ivo Sehn Neto, de

Florianópolis, que buscava o

tetracampeonato, foi bem na

terceira bateria. Já o jaraguaense .

manteve a regularidade e

conquistou o título, ficando com

124,4pontos, contra 121,5 deSehn
e 120,8 de Bufacchi.

TÍTULOS - Neste ano, Lenzi

já conquistou o Circuito Mundial
da União Internacional de

Fone/Fax: (47) 370-8655
� ��,� ��I����! ç!����, ����� v,�� ���� ���!��� �� ���;.� �ç mm ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _, ••••••••••••••••••••••••• _

Lenzi venceu na Stand Up Profissional por diferença de três pontos

Motonáutica, na categoria
Freestyle Profissional, além de ser

.

bicampeão do mundo e do

heptacampeonato brasileiro. Em

outubro, ficou com o vice do

Mundial, disputado em Lake

Havasu, no Arizona (EUA).
Na Sit-down Profissional, a

disputa ficou em família, entre
Jimmy e James Visser, pai e filho
respectivamente e pelo terceiro ano
consecutivo, onde cada um já havia

Novo ConceItO
em Transporte.
Transporte para ,:,1' �

'�, 1
Ilumenau [FurbJ, ,/ ,; .)

.

Joinville [Udese, Univilla e senai) .��
além de viagens estaduais e inlerest����

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



Mais de 60 pilotos
rticiparam da prova

Autódromo
!11 Nereu Ramos

jARAGUÁ DO SUL - Cerca de

lIlinilpessoasestiveram, noúltimo
!mingo,prestigiando a 8" Etapa da
lLjiaNorte de Velocidade naTerra,
�AutédromoJaraguáMotorClube,
�Bairro Nereu Ramos. Sendo a

:iI�timaetapa do ano, a briga pelo
�o esquentou ainda mais, nas

ÍICú categorias disputadas. Pelo
rmdenúmero de participantes, ast

,r, iiJWStenninararnno início da noite
�': !iIomingo.o�e

Na Fórmula Chevrolet, Genil
tonstânciomanteve a liderança ao
Imcer a prova e chegou aos 21

r· rotos. Com três a menos, estão

��; �Qerson de Souza e José Aldo
%1' ,llinto, quenãopontuaramnaetapa.
j, IIarroIMarcello eGabrielBechtold

,� iOOIjJletaram o pódio da etapa. Nas
oi I1KJlas,EdílsonSpezia encostouno
e' IhCarlos Vaz, ao vencer a etapa.
�.

, .

chegou aos 66 pontos, contra
I"; ,�QeVaz, que terminou a p�ova em

ii' itimo, Luciano Laroka ficou em

�; �!Undo e Edson Dalsoquio em

TERÇA-FEIRA, 23 de novembro de 2004

VELOCIDADE

GERAL/ESPORTE 171:

Fórmula Cflevrolet é uma das mais disputadas da competição, vencida por Genil Constando

terceiro.

RomirRoeder ficou em segundo
lugarnoKartCross e chegou aos 195
pontos, mantendo a liderança. Jair
dos Santos terminou em sétimo

continua em segundo, com 144. O
vencedor da etapa foi Gilberto
CarlassaraeDouglasMolonficouem
terceiro lugar.

penúltima etapa da Copa Norte
.

esquenta, a briga pelo título

"�i flamengo e Vitória decidem o

�ampeonato da 1 a Divisão

nó'lia venceu o Cruz de Malta fora de casa e garantiu a vaga

JARAGUÁ DO SUL Botafogo por 2xl, com dois golsVtnce d
(lxO

n o pelo mesmo placar do artilheiro Maicon, que
, .v.) e fora de casa, Flamengo chegou aos 14 gols e se isolou
'It' .

OtIa conquistaram a vaga na artilharia. O Caxias ganhou
, �ara a f' I dI Aro

tna o Campeonato do João Pessoa por 2xO, com
�\ adOIda 1 a Divisão. O rubro- gols de Luizinho, ainda no
I' Otgro

y. venceu o Caxias e o primeiro tempo da partida. O
· Itóliatil lJ� ganhou do Cruz de primeiro jogo da final acontece
�, I••

ta,Nos Aspirantes, a decisão no próximo sábado, no campoI: ,raeo'

)
tle Vitória e Caxias. do Flamengo. O jogo de volta

'o
ogando fora de casa e será no dia 4 de dezembro, no, 'ntr

·

(a�
a o time com melhor estádio do Vitória.

aR panha no campeonato, o

alllengO . . , .

10� ConqUistou a vitona

�n
Um gol de Dino, aos 30

Utos do '. J'aVir' pnmeiro tempo. a

·

�in
Orla sofreu até os últimos
Utos '

'�n' - com Elson fez um
Ito I

,. l go de fora da área aos
.. minutos da etapar r

'lIttPlementar.
j

Já nos A <

V' , .

�nq , Spirantes, o itoria
UISto
\

U a vaga ao vence;- o

Com a-Vitória no Street Car

Tração Dianteira, Paulo Krutzsch
manteve a liderança agora com 79

pontos, abrindo vantagem sobre
Cristiano Rosa, que não pontuou.
AlanSchwartz e FernandoMarques
completaram o pódio.

A briga esquentou mesmo na

Tração Traseira. José Dequech

venceu a etapa e agora está em

quarto lugarcom33 pontos. Orlando
Tambozetti ficou em segundo e está

a um ponto do líder João Carlos

Tambozetti, que terminou emquinto
e chegou a 48 pontos. Em terceiro

ficouCarlos Dequech, que alcançou
os 36 pontos. Apróxima etapa ainda
não tem local e data definidos.

Malwee e São Miguel voltam
a se enfrentar amanhã em JS

)ARAGUÁ DO SUL - Depois de

golear a Unoesc/SãoMiguel fora
de-casa, a Malwee retoma os

treinamentos para a segunda
partida da semifinal, marcada para
amanhã, às 20h30, no Wolfgang
Weege. O técnico Marcos Moraes
deve jogar com a mesma equipe que
venceu o time do Oeste por 9x2, já
que o único desfalque continua

sendo Falcão, que está servindo a

seleção brasileira de Futsal no
Mundial em Taiwan.

Como venceu a primeira partida,
os jaraguaenses jogam pelo empate
e, caso SãoMiguel vença a partida
de amanhã, a decisão será na

prorrogação com dois tempos de
cincominutos, onde aMalwee joga
pelo empate. Os gols de sábado foram
marcados porFio (três), Xoxo (três),
Valdin (dois) e Chico, comManoel
Messias eMaicon descontando para
aUnoesc.

Na outra partida da semifinal,
Anjo eUnivali empataram em 2x2
em Criciúma, com gols de Bico e

Dão para o time do Sul e Chico e

Júnior para os itajaienses. Com esse

resultado, a Univali joga pela
igualdade no tempo normal e .na

• Como venceu a primeira
partida, os jaraguaenses
jogam pelo empate e, caso

São Miguel vença a

partida de amanhã, a
decisão será na

prorrogação.

• Na outra partida da

semifinal, Anjo e Univali

empataram em 2x2 em

Criciúma, com gols de Bico
e Dão para o time do Sul e
Chico e Júnior para os

itajaienses.

prorrogação, amanhã, em Itajaí.
SELEÇÃO - O ala Falcão foi

um dos destaques da goleada da

seleção brasileira, por 10xO, em cima

da Austrália na manhã de ontem
no Taiwan. O jogador da Malwee
marcou dois gols e protagonizou
belas jogadas durante toda a

partida. O próximo jogo do Brasil
é amanhã, às 10 horas (horário de

Brasília), contra a Tailândia.

ESPORTIVAS

Amigos da
Informação

371 6524 371 2322

-,

..... BRA�ILEIRÃO I

Figueirense derrota o Fluminense
Em tarde inspirada, o Figueirense derrotou o tricolor das

Laranjeiras por 2xO, em Volta Redonda, no último sábado. Os

gols foram marcados no primeiro tempo por Genílson (33
minutos) e César Prates (41). Com o resultado, o alvinegro
chegou aos 57 pontos, subindo para a décima colocação e se

aproximando da vaga para a Copa Sul-Americana em 2005.

O Figueirense jogou com Edson Bastos; Paulo Sérgio, Eloy,
Cléber e André Santos; Jeovânio, Luciano Sorriso (Carlos
Alberto). César Prates e Alexandre Gaúcho (Galeano);
Romualdo e Ge nllson (Nenê). A próxima partida do

Figueirense será no sábado (27) no estádio Santa Cruz, em
Ribeirão Preto contra o Clube Atléticó Mineiro.

.... BRASILEIRÃO II.
Criciúma bate o Paysandu
Com um gol no final do jogo, o Criciúma bateu o Paysandu
por 1 xO, no Estádio Heriberto Hülse. A gol, marcado por

Vágner Carioca, fez com que o Tigre atingisse os 49 pontos e

a 16" colocação, ultrapassando o Paysandu que agora está
em 19° com 48 pontos. O próximo compromisso do Criciúma

é contra a Ponte Preta, domingo (dia 28). em Campinas.
O Tigre iniciou o primeiro tempo assustando o Papão. Logo
aos dois minutos, Paulinho fez boa jogada pelo lado direito

driblaado o adversário. No cruzamento Douglas cabeceou

Pgr cima do gol e perdeu a chance de abrir o pl.acar para o

time catarinense. Era nas cobranças de falta que o Tigre tentava
chegar ao ataque, porém sem'muito sucesso. O técnico Lori
Sandri vem para a etapa final com Athos no lugar de Saulo. No

decorrer da' partida o treinador ainda promove outras duas

substituições. Paulinho dá lugar a Vagner Carioca e Geninho

é substituído por Alexandre. E foi, aos 39 min, no cruzamento
de Ãngelo, que Vagner Carioca aproveitou para balançar a

rede. Com o gola Tigre passou a administrar o resultado e

manter a posse de bola. O Paysandu ainda teve o jogador
Julio Santos 'expulso no final do jogo.

.

.

� r. J • .f

�� Academias
�� Corpo &Mente
Parqficar de bem com a vida!

� BODY BALANCE

� BODY COMBAT

�BODY JAM
�BODYPUMP
� GINÁSTICA LOCALIZADA

� MUSCULAÇÃO
� NATAÇÃO ADULTO E INFANTIL

�POWERPOOL
� HIDROGINASTICA

�LEXlBILlDADE DE HORÁRIOS E DE MODALIDADES

"\çSEGUNDA À SEXTA, DAS 7H ÀS 24H, SEM FECHAR AO MEIO-DIA

COLÉGIO MARISTA
SÃO Luís,

MATRíCULAS ABERTAS
PARA 2005

Horário de atendimento
7:30 às 11 :50 e 13:15 às 17:00

Informações: 3710313
www.marista-jaragua.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ESPORTES
SÓ ALEGRIA

Depois de ser festejado pela torcida, Itaqui embarca para o Rio Grande do Sul junto com Alex

Itaqui vive um dia
de herói na cidade

JULlMAR PIVATTO

.... Lateral marcou
o gol que garantiu a

vaga do tricolor na
Série A2, em 2005

JARAGUÁ DO SUL - "A

sensação do dever cumprido". Foi
com essas palavras que o lateral

esquerdo Itaqui resumiu o

sentimento após a partida contra
o Figueirense B. O jogador fez o
gol da vitória do tricolor, aos dois
minutos da prorrogação e

garantiu o acesso do time a série

A2 em 2005. "A primeira coisa

que passou na minha cabeça foi
meus filhos e minha mulher, pois.
são eles os maiores in

centivadores da minha carreira",
comemorou. Ele vem sendo

apontado, numa pesquisa feita

pe'lo site do clube
(www.juventusjaragua.com.br),
como melhor jogador do segundo
turno.

Na tarde de ontem, Itaqui
embarcou com destino a Cruz
Alta (RS), para visitar a esposa e

os três filhos. Como estava há três

meses sem ver a família, a

comissão técnica e a diretoria o

liberarem. até terça-feira 'da

próxima semana, quando volta

para disputar o jogo decisivo
contra o Brusque.

Claudiomiro Ferreira, 26

anos, recebeu o apelido em

homenagem-a sua cidade natal,
no Rio Grande do Sul. Começou
a carreira de jogador em 1999,
no Riograndense, de Cruz Alta,
cidade que adotou e onde vive

sua família. Em 2000 transferiu
se para o São Gabriel, onde ficou
até o início desse ano e chegou a

�
disputar a Copa do Brasil naquele
tumultuado jogo contra 6la
Palmeiras, onde a equipe gaúcha
foi 'acusada' pelos paulistas de ser

violenta.

Itaqui chegou logo depois à

Jaraguá do Sul e foi se firmando
como titular na lateral-esquerda.
"Esse reconhecimento que venho

tendo, principalmente dos

torcedores, deve-se também a

toda equipe" passando de
diretoria e comissão técnica",
ressaltou o jogador, lembrando
que pretende fixar residência em
Jaraguá do Sul. "A cidade é muito

acolhedora e a estrutura do clube
é uma das melhores em que já
atuei. Minha intenção é

continuar no [uventus", disse.

TERÇA-FEIRA, 23 de novembro de 2004

ALEXANDRE BaGO

Itaqui (6) comemora o gol salvador na prorrogação

Itaqui dividiu o bom momento que vive com toda a equipe

16h30min-até l1i1!15mi" < 2!,1.
14h30min até 15p15min < 54,1'

QIIlItS. DSSENEFfc.'!
o Jump Tsªn Qesepvol�e B coorde�&l<,ãp motora
e liberB � energia do garota��, melllenlO�Q a FfI Il"'fJI1p';G'KU'//YF;It!'Ocapilcld�qe de cBncM,raçlÍo e o hllf11Of' J;� I, I II 1:;'O JUl]lp Iesn r'ed4p os �felt.os pegapvos ela �ldij

Bedeutária tII'a�dQ a Crll1rça da rQN r1,o5 IQQíl'
ele� 'Qnlco� e �a l'i:

leva um

NA VELOCIDADE
DO'"MERCADOInscrições até 11/12

www.cetej.com.br· 276·3837
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2 CORREIO DO POVO CORREIO D() l'OVO

CLASSIMais
TER A-FEIRA, 23 de novembro de 2004
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qardén lfouJers
RESID,ENCE

Viver com Classe.'

"':I>

Visite
Apto decorado

.'
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CORREIO DO POVO

CLASSIMais
CORREIO DO POVO 3

m
Edifício

ros
Localização Nobre

na Vila Nova

Entrada R$ 60.000,00 + Parcelamento

Entrega em Dezembro/200S

r

Ultimas Unidades

Apartamento
3 dormitório? (I suíte)

Copa/Cozinha e Lavanderia
-, Sala para 2 ambientes

Banheiro Social
Sacada com churrasqueira

2 vagas de garagem
;

Area total de 176, 12m2

I 2 apartamentos
Terraço com piscina na cobertura

Revestimento externo com detalhes em pastilhas, (li

Salão de Festas com churrasqueira na cobertura
\)

Local ização

-��nnnm
'

Construção e Vendas

FRAME
engenharia

.

RuaWalter Marquardt, 744 .; sala 7
Vila Nova - [araguá do Sul, /SC

. frame@netuno.com. br
370-7122/9105-4572

"

..
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4 CORREIO DO POVO

ÁGUA VERDE- vende-se el
106,00m', terreno ct
442,00m'.R$ 78.000.00.Tr:
371-2357 CRECI8054

ANA PAULA - vende-se alv.
el 198,00m', terreno el
350,00m'.R$ 90.000.00.Tr:
371-2357 CRECI4936

BARRA VELHA - vende-se cf
185m', nova, cf 2 terrenos.R$
75.000.00.Tr. 373-6634

CENTRO - vende-se mad, el
terreno el 537,60m',el duas
frenfes.R$140.000.00.Tr:371-
2357 CRECI8054

CENTRO - vende-se C/325m'.
R$ 20�000,00. Aceita imóvel
menor vlor. Tr: 370-6624.
CRECI8844

ESTRADA NOVA-vende-se
lado PS, mista, e/3 qtos.R$
55.000,00 - negoe.Tr: 371-
2357 - CRECI4936

SCHROEDER 1- vende-se alv.
100m', de frente pI asfalto,
próx. eseola.Aeeita earro.Tr:
374-5444

VENOE-SE - próx. ao centro
de Guaramirim, alv, e/4 qtos,
2 bwe, garagem p/3 carros.

R$ 60.000,00.Tr: 371-6069
MATRICULA 24320

VENDE-SE - alv.123m',
terreno el 373.99,Rua Alwin
Buterdoffer.R$ 40.000.00.Tr:
370-8097 C/Tina. CRECI9839

VENDE-SE - próx. ao centro,
275m', cf suite, garagem pI 3
carros, biblioteca ct
escritório, anexo si comi
80m'.R$115.000,00 negoe.Tr
9137-5573MATRíCULA 24320

VE.NDE-SE - alv. e/167m',
terreno el 560m', Rua João
Planieheek.Tr: 370-8097 el
Tina CRECI9839

VENDE-SE - el 120m', alv,
nova,1 suite, 2 qtos, terreno
el410m'. Pare.Tr. 9977-5408
MATRICULA 24320

VILA RAU - vende-se mad,
el 1 OO.OOm'.R$ 35.000.00.Tr,
371-2357 CRECI8054

VILA IiAU - vende-se alv. e/3
qtos.R$ 52.000.00.Tr: 371-
2357 - CRECI8054

10.2
APARTAMENTOS

AI'AI{IAI\IEN'ros

A LEIER têm

Vendas: 371.9165

www.leier.com.br
creei 1462�J

CENTRO - vende-se Ed.

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

CENTRO - vende-se ou troea
se, grande. Troca por imóvel
em Jguá, Joiovllle ou Itajal.Tr:
011-6976-9448

CORREIO DO PO\ O

CLASSIMais

ALUGA-SE - pI consultório, el
fone, secretária. Área
Central.Tr: 371-0424 cfAderbal

CENTRO - vende-se ou troea
se, si comI. Troca por imóvel
próx. a cidade.Tr: 011-6976-
9448

CORUPÁ - vende-se Loja de
Variedades. Aceito carro ou

imóvel.Tr: 9116-6509

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

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

MARCENARIA - vende-se

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

II
. Gumercindo da Silva, 161 - Centro

OFEREÇO - ME - pI trabalhar CELULAR - vende-se Motorolla
como diarista.Tr: 376-3425 C210.R$130.00.Tr. 371-0495

OFEREÇO - ME - pI trabalhar CELULAR - vende-se Tim, pré
como Diarista.Tr: 275-3440 pago.R$ 80.00.Tr: 8405-5554

OFEREÇO- ME -"pi cuidar de CELULAR-vende-se Motorolla

crianças em minha casa
T120.R$80.00.Tr.8803-0429ou

Tr. 373-0489
371-3655 el Maria

OFEREÇO-ME _ pI trabalhar COMPRA-SE -linha telefônica

como Jardineiro.Tr: 91 03-9436 el a DSl, no Jguá Esquerdo.Tr.
276-3384 el Clóvis

CZERNIEWICZ - vende-se el 2
qtos, si, sacada, Bwe, eoz., lav,
el churrasqueira, portão
eletr.R$65.000.00.Tr: 9997-
2020 CRECI7402

SANTOANTONIO-vende-se el
2 aptos, el si comI. 300m'.R$
78.000,00. Tr: 9137-5573
MATRíCULA 24320

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

VENDE-SE - próx. a carinhoso,
el 2 qtos, garagem, móveis
embutidos e demais dep, ótimo
apto. Tr.371-6069.MATRíCULA
24320

VENDE-SE - el 104m', novo,
3qtos, 1 suite, sacada cl
churrasqueira. Entr. + .finane.
Tr. 9977-5408.

..

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

O

ALTO DA SERRA - vende-se çl
área 92,000.00m'. Vlor a

eomb.Tr: 376-1396 ou 9962-
1809 el Marlene

ÁGUA VERDE - vende-se el
3.400m', na Rua Erwino

Menegotti.Tr. 9122-5747 CRECI
4820

BARRA DO SUL - vende-se
12x30m'. Vlor a eomb.Tr: 376-
3425

CZERNI EWICZ - vende-se cl
2.136,00m', pI elinica, próx. ao
Pama.Tr: 9997-2020 CRECI
7402

CENTRO - vende-se comi, cl
3. 900m', totalme nte

aproveitáveis. Tr: 275-307-0.
Creci 8950.

NEREU RAMOS vende-se lot

languelini,cl 391,00m', el
escritura.R$15.000.00.Tr: 371-
2357 CRECI8054

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

RIO MOLHA - vende-se Lindo,
cf 1.200m' em 2 niveis, a 5 Km
do centro, próx. a gruta.Tr: 370-
8ffil

SANTO ANTONIO - vende-se
el escritura el 324,00m'.R$
1 O.OOO.OO.Tr: 371-2357 CRECI
8054

VENDE-SE - próx ao Pama,
ótimo cf 400m', el rua calçada
ê ese.R$ 35.000,00.Tr: 9137-
5573. MATRíCULA 24320

VENDE-SE - cl 348m', próx. a
Prefeitura Jaraguá, ótimo
Ioc.R$27.000.00.Tr. 9952-7337

CONTRA BAIXO - vende-se.
R$ 300.00.Tr. 276-0190

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

ESCADA - vende-se pI mesa
de massagem. Tr: 9106-6302

_LUgIMUNIZAÇ".· '

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

ANTENA - vende-se paraboli- FREEZER - vende-se 310l,
ea,seminova.R$ 250,00. . Tr: seminovo.R$150.00.Tr: 273-
273-0779 0779

AR CONDICIOJ� - vende
se.R$ 450.00.Tr. 371-8684

RIO CERRO 11- vende-se el ±
4.800m', cf chalé estilo alpino,
riacho. Aceita-se troca por

( automóvel ou imóvel. Tr: 372-
3235 el Ramos.

PRECISA-SE - mensalista e

babá pI pemoitar. Tr. 275-4034
ou 9993-5433

GELADEIRA - vende-se
Cônsul 280l, branea.R$
350.00.Tr: 371-5351 ou 9902-
6721

BANER - vende-se pI salão de
beleza el suporte.Tr: 370-9209
ou 91 06-6302·

PRECISA-SE - forneiro e

telefonista, pI trabalhar' no
- período notumo.Tr. 9993-5433
ou275-4034

_

rSS.iilm.i

BALCÃO-vende-sep/lojael GUITARRA - vende-se

vidro em eima.Tr: 371-8772 ou Goldem R$ 630.00.Tr: 376-

9101-3494 3166
-------

BICICLETA - vende-se fem. JANELAS - vende-se 4, de
Aro 20.Vlor a cornb.Ir: 376- ferro elvidro,el 55x2.00m!.R$
1575 pela manhã 250.00.Tr: 372-0187

RIO MOLHA - vende-se el
40.850m',c/toda
infraestrutura, 6Km Centro.Tr:
370-8563 ou 91 03-3580

CACHORRO - compra-se, MÁQUINA _ vende-se lava
Pastor Alemão, el 8 meses, Jato.R$ 350.00.Tr. 371-6583fêmea. Tr: 376-0283 cl
Edenilson

RIO DA LUZ - vende-se - el
167.490m', cl casa de mad.
+ 2 ranchos, el naseente.R$
100.000.00 neg.Tr: 370-80S7
CRECI9839 e/Tina

OFEREÇO-ME - PI cuidar de
pessoas idosas ou doentes.Tr.
9153-8224 elAna.

'!IÁQUINA- vende-se costura
llG - lAG, seminova.R$
200.00.Tr. 9101-3494

OFEREÇ-O - ME - pI trabalhar CACHORRO - vende-se fêmea
como jardineiro, zelador ou de Iabrador.c/ 2 vacinas,
easeirb:TR:'9111-6855 - preta.R$ 250.00.Tr: 376-2345 C/
-,' .

Charjes . " MICROONqAS - vende-se

OFEREÇO-ME:':pI tfubalha't f • " -.Eletrolux, novo.R$ 300.00. Tr:
CACHORRO - vende-se 9962-0050emoreeepeionista, secretaria Piquinês e lhasa Apso,

Tr.9969-2935 puros.R$ 250.00 ed.Tr: 370-
1225

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como doméstiea.Tr. 370-0097

RIO DA LUZ - vende-se 10
morgos c/. nascente. �$
38.000.00.Tr. 370-8097 CRECI
9839 el Tina <'

PRATELEIRA - vende-se el
vidro p/viírine de lola.lr: 371-

CACHORRO - vende-se filhote 8772 ou 91 01-3494
de PastorAlemão.Tr: 371-9992

OFEREÇO - ME - pI trabalhar
como segurança, el
experiêneia.Tr: 376-'0085

ROUPAS - aceita doação de
CARRINHO - vende-se de enxoval pI bebê, pI familia
cachorro quente.R$ 500.00 em carente Tr 371-7136
3x.Tr: 9117-2447 cl MarcosADMITE-SE - funcionários pI

empresa, em massaranduba
Massaranduba.TR: 379-1342
el Gilberto

OFEREÇO-ME':' p! trabalhar
como pedreiro.Tr. 275-1962 ou

9127-13491

CELULAR - vende-se SCANER-vende-seAOC, na

Lgmod.DD 4000.R$ 350.00.Tr: eX.Vlor a eomb.Tr: 9131-9514
9117-5763 el Fabricio Tr: 9131-9514 TiagoMERCADO - vende-se el ótimo

estoque, emplenofune., boa _--------------------------------
10e.Tr: 370-9311

SEGURANÇA PATRIMONIAL
Guarda de Portaria
Recepcionista
Serviços de Umpesa e Conservação

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

VENDE-SE - casa de festa
infantil, el todos os equip
piscina de bolinha, cama

elástiea,ete ... Tr: 9138-8804
BARRA DO SUL - vende-se el
casa de frente pI lagoa. R$ VENDE-SE - loja de móveis

35.000,00. Tr.: 371-2001 el rústicos el gde estoque.Tr:
Frank. ' 9107-4525 ou 9113-2449 ou

373-4997

VILA LENZI- vende-se ponto
comi, el studio fotográfico e

material. Tr: 371-6135 ou 91 03- \

5499

SEGURANÇA E TRANQUILIDADE
rllltu tJÚ.�. 4� 4tf4.s� tJÚS� tJÚ_� fJ4

'Jl;�. MIJu_��_�tdttn tJÚS�4Á�

SUPER MASSA
GRAFITADA

.....................................................

]
., Economio ,
., Resistêncio I
., Rendimento I

., Impermeabilidade I
tunfO b <ili", dr.rr�tk>;t IC'.Otl'lO fflo�r(l mQ".llW dro fn(1i;W QO

Il'étmino du�rro�o...

.. _ .J

ILHA FIGUEIRA - vende-se

VILA LENZI- vende-se mad.
318m'. R$ apróx. 23.000.00.Tr:

ct terreno de 525m'.R$
370-4508

65,000.00.Tr: 371-2357 -r- JARAGUÁ DO SUL-compra-
_CR_E_CI_80_5_4

.

se.lr: 370-1186 el lueiano

.,/

TER A-FEIRA, 23 de novembro de 2004

Recruta e seleciona para admissão imediata as seguintes vagas:
AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Todos os setores (EL - ES - MO)
AFIADOR DE FERRAMENMS (6796 ES)
AJUDANTE. DE MARCENEIRO (6700 MO)
ANALISTA DE MÉTODOS E PROCESSO (6798 ES)
ANALISTA DE QUALIDADE (6764 EL)
ARTEFINALlSTA (6708 EL)
ASSISTENTE DE MATERIAIS ( 6805 EL)
ASSISTENTE DE VENDAS (6358 EL)
ATENDENTE DE FARMÁCIA 6660 MO)
ATENDENTE DE VERDURAS (6788 EL)
AUXILIAR DE CAIXA (6792/6780/6778/6773 EL) .

AUXILIAR DE CORTE E DOBRA / USINAGEM (6690 ES)
AUXILIAR DE CRÉDITO E COBRANÇA 6722 EL)
AUXILIAR DE DEPÓSITO (6788 EL) que resida na Barra do Rio Cerr
ou imediações
AUXILIAR DE PCP (6744 EL
AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS ( 6662 MO)
AUXILIAR TÉCNICO ( 6800 MO)
AUXILIAR ADMINISTRATIVO FISCAL ( 6776)
AUXILIAR AMINISTRATIVO-VENDAS (6799MO / 6772 EL)
AUXILIAR MECÃNICO (6755 ES)
AUXILIAR DE COZINHA (6839 MO)
ASSISTENTE DE ESCRITA FISCAL (6835 MO)
AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS (6829 EL) com conhecimento
em rubi e ronda

CAIXA PARA SUPERMERCADO (6797/9791/6785/6781:/ê774/
6771/6767 EU

'

CAIXA PARA TRABALHA DE SEXTA A DOMINGO (6711 EL)
CALDEIREIRO (6732 MO)
CALDEIREIRO SERRALHEIRO (6634 MO)
CHEFE DE EXPEDiÇÃO (6821EL)
CONFERENTE (6779 EL)
CONTATO PUBLICITÁRIO (6572 MO)
COSTUREIRA (6665 EL/6656 / 6643 / 6550 EL/ 6472 ) ambos

os sexos

CONSULTOR COMERCIAL ( 6806 ES) para trabalhar em

Florianópolis
'

ELETRICISTA INDUSTRIAL ( 6714 ES )
ENCARREGADO SETOR DE DESTOPADEIRA (6490 MO)
ENGENHEIRO MECÃNICO (6551 ES / 6668 EL)
FARMACÊUTICO (6546 MA / 6446 EL)
FERRAMENTEIRO (6631 ES / 6528 EL / 6314 EL)
FRESADOR / FERRAMENTEIRO (6827 MO) ;
FRESADOR (6609 ES / 6528 EL / 6520 MO / 6505 MO / 6�92
ES)
GERENTE DE PRODUÇÃO - (6746 MO )
GERENTE DE SUPERMERCADO (6824 EL)
FERENTE DE CONTABILIDADE (6822 EL)
GERENTE DE INFORMÁTICA (6817 EL)
GOVERNANTA (6508 EL)
MAITRE (6549 EL/ 6249 MO))
MARCENEIRO (6644 MO / 6599MA / 6418 MO)
MECANICO - COM CONHECIMENTO EM FRESA E TORNO (6715 El)
MECÂNICO DE MANUTENÇAO (6539 EL) •. ,

MODELADOR (6637 MA)
MODELlSTA - (6640MO)
MONTADOR (6635 MA)
MONTADOR DE MÓVEIS (6570' EL)
MONTADOR COM CONHECIMENTO EM ELETRÔNICA (6763 El)
MOTORISTA (6658 ES) com habilitação E
OPERADOR DE CALDEIRA (6506 MO)
OPERADOR DE MÁQUINA DE BORDAR (6291 EL) « .:-
OPERADOR DE PRODUÇÃO - PARA ATUAR EM IND. GRÃ,fIÇA (6719
EL)

'"

PINTOR (6608 MA)
PINTOR DE MÓVEIS (6600 MA)
PREPARADOR PARA PINTURA (6448 ES)
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FíSICA ( 6801 ES)
PROFESSOR DE INGLES (6562 MO) ambos sexos

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

REPOSITOR (6793, 6786, 6782, 6775 EL)
REPOSITOR PARA GUARAMIRIM (6765-EL)
REPRESENTANTE COMERCIAL ( 6812 MO)
RESPONSÁVEL PELO PCP (6434 MO)
SERRALHEIRO (6607 MA)
SERRALHEIRO SOLDADOR (6624 MO)]
SERVENTE DE PEDREIRO ( 6813 MO)
SOLDADOR (6390 EL / 6694 ES / 6761 ES)
SOLDADOR ELÉTRICO (6552 MA)
SUPERVISOR DE FERRAMENTARIA (6630 ES)
SUPERVISOR DE VENDAS (6563 EL)
SUPERVISOR OU L1DER DE PRODUÇÃO (6629 ES)
TÉCNICO EM SEGURANÇA NO TRABALHO (MO)
TECNICO ELETRONICO (6150 MA / 6697 ES)
TECNICO MANUTENÇAO DE TELEFONIA (6041 MO)
TELEVENDAS (6784 MO)
TINTUREIRO - (6733 EL ) ES
TORNEIRO MECÂNICO (6620 MO /6544 ES / 6504 MO / 6691

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

Ru. J.rg. Cz....lewícl, 1245 (Ru. rio Hospít.11
Cx. Post.1 200 - CEP 89255-000

Fon. (471 371-4311 F.x (471 275-1091
recrutllmento@Jrumllntl.ctJffl.br www.hllmllnlJ.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CLASSIMais

APOSENTADO
E PENSIONISTA

DO INSS

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

VENDE-SE - equipamento
Sky, R$300.00.Tr. 376-4112
ou 9984-5549

TELEVISÃO - vende-se 20

polegadas, a cores.R$ 200,00
T( 371-0175 .

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

equipo pI oficina ou

borracharia.Tr: 473-9818

VIDEOGAME - vende-se
Dreamcast, c/2 contr. e 3
jogos. R$350,00. Tr: 376-
2200 AGORA VOCÊ TEM DINHEIRO

FÁCIL E SEM BUROCRACIAVIDEOGAME - vende-se
Super Nintendo c/2 contr.
capacidade p/1 Ofitas.R$
80.00.Tr. 371-0175 � Até36 meses para pagar;

� Sem limite de idade;
J Prestações descontadas na folha de pagamento do INSS;
� Empréstimo sem consulta ao SPC/SERASA ( E fazemos em_préstimos
para servidores publicos, estaduais ou federais, ativos ou inativos),

cbntratos .. Con e

\ .. Custos
... '.,

""·DISl1'atos
',. ,,'>, '* 'es-"

Fone: (47) 371 2425 - Fâx 2750197
E-mail: aldano@netuno_com.br

Rua: CeI. Procópio Gomes de OlIveira,
n° 288 - centro -Jaraguã do Sul

PLANETGAME
'VENDAS *LOCAÇÃO * CONSERTOS EM GERAL

'PLAYSTATIQN 2

'XBOX
• PLAVSTATION ONE
*OREAMCAST
'NINTENDO 64
• GAME BOY COLOR
• GAME BOr ADVANCE
• NltfTENDO GAME CUBe

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
VíOEO GAMES ;CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAL.

Fone: 376-2206

ACIP- Agencia Catarinense de
Detetives Particulares

Causas Civis e Criminais. Comercio e

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

Sigilo Absoluto
Fone:372-0556 ou 9912-8114

Atendimento 24 horas
, .. '.'.

Venda eAssitência Técnica em Computadores,
Rede.$ fi Períférieo$ .mGéràl

Computadores
completos

Periféricos
Gravador de CD
e Leitor de OVO

"

Maquinas
Oi�itais

Estamos também com curso de
Informática básica e avançada.

Confira nosso método de ensino.
Laboratórios de última aeração.

Um 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.

CORREIO DO POVO 5

Faça a diferença no mercado de trabalho!
ÁREA DE GESTÃO, COMÉRCIO E INFORMÁTICA

87
..
2", 4" e 6" feira

12
...

22,2� e 24/11/04

Advocacia
Dárío Streit

OABISC 16370

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

TERRAPLANAGEM
R(W11leIÍOt de Pedm& e ConoIeto
Compactadores de Solo
Colocaçao de Tubos de Concreto
Remoção ele Rochas

Drenagem
Pavimen.tação cJ lajotas loteamentos completos

H: \�IIa.ndo Menslin - Bae .>endi 275-11011 C1104·2393

Serviços com Retroescavadeiras
Tratores e Esteiras
Caminhões Basculantes

Compressores de Ar

� SO ACOMPANHANTES

I
275-0062/273--:1.1741

isac@sexshopjaragua.com.brt , .. ,'� •

1:.. I,lIlIUS com Nm .... l\lnç.'''11.l (".",1

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



6 CORREIO DO POVO ('ORHE10 DO POVO

CLASSIMais
TER A-FEIRA,23 de novembro de 2004

Venda de Equipamentos, para informática
Assistência Técnica Especializada.
Manutenção Preventiva, Limpeza" Consertos, Instalações de Sistemas

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

MICRO a partir de:

R$ 1.650,OO�:;'

II U m c I i c k e m S u.a v; d a p e s S o a I e p r o f i s s i o n a I "

i

I Computadores
I completos

HO'RA TÉCNICA· (Jaraguá do Sul)
INTERNA· R$ 20,00
EXTERNAS - R$ 20,00 +
R$ 15,00 deslocamento

Outras cidades +

R$ 0,50 o km rodado

'"A",II"
' ,,,..,,,.,.,,,', ,,'

, ',' \� .....
Associação dos Comercia.ntes

"

de Materiais de

construç,�"",
...

Jaraguá do Sul e Regiao ,

275-7000 /275-7019 I

Suprimentos

Periféricos
CDRom

�
IMóveis�'''-''''�'-,"""",_'_,,_,'

gravador e
leitor de DVD

Tintas Originais e
Recargas todas as marcas de Impressora

Ir81

�ormatização
I de comércio e

,

indústrias: Sistemas,
Aplicativos comer-

r-Oferta--
I

.

.

A tinta à óleo possui um ligante 'do tipo oleoso (óleos vegetais"minerais, essência de terebentina, etc.) que dá um acabento brilhante e muito bonito. É utilizada em
pinturas que requerem grande beleza como mÓveis,janelas e portas. O óleo confere uma grande impermeabllidade à penetração de água, sendo portanto um protetor
multo-bom para materiais como madeiras. '

Assistência Técnica
�:< ,

' f) \'

::. ,

. Especializada

'FIGUEIRA
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

"'310,,450,8
"310-4997
Rua l,séTheodoro Rlb81r8. 2193 • SI 02

BARRA
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

1--216-2000

�I \

275-3462
Rua Angelo Sch/ochet, n - Centro

Financiamos em 6 /9 /

I 12/ 15/ 18 e 24 meses.

i Configurações: AMD U GHZ - t 28 mb
I de memória, Hard Dlsk 40Ga, fax
! modem S6k, cd tom LG 52x, Placa .

I mãe Asus A7V 266-MX, Placa de

I vídeo AG? 32 mb intêgrada, monitor IS" I I

i drive disquete 1.44. teclado, i ";":!
I mouse, g�lnete atx J.OOw, caixas de I. :.

I !
i som amnhficada. 100w. placa de som "

I r I

ciais, Impressoras L:"�:"i�"�:�,�5!��"",,,,,,,,,,,,,,,,,,_,,�,_,,,,_,,,,,�J.,,,
Matríciais pI emissão
de N.E, Impressora pI
emissão Cupom Fi,scal,
todos os controles
administrativos de ges�
tão empresarial.

NEGOCIAMOS
QUALQUER OFERTA,
ANUNCIADA PELA

A
"

CONCORRENCIA

Do fundamento ao acabamento
de suaobra

A caiação consiste na aplicação de hidróxido de cálcio sobre a superfície. A secagem do hidróxido de cálcio não se dá
pela evaporação da água más sim pela carbonatação do hldróxldo que no contato com o gás carbônico do meio
ambiente vai formar uma película muito resistente de carbonato de cálcio.
As tintas.à base de PVA (acetato de polivinila) vulgarmente denornlnadasLá TEX, possui um ligante sintético que forma
urna película muito 'dura e resitente e que pode ser lavada'corn freqüência.

te: 47. 376·2929

Rua: João. Planincheck, 1832 -

Nova Brasílla- Jaraguá do Sul

Fone e Fax: (47) 275-1858

R: Exp. Antônio' Carlos Ferreira, 850,
sala Dl - Nova Brasilia • Jal'llguá do Sul

ARTE LAjE
Nosso negócio é concreto

-JI..1811111

'i
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. GINECOLOGIA -

0:J.ulri''8�' .'1"<
.,

,cawSC 1242.TRCO 03on9

." SP'IÍACIL (�19
.

Vídeo-cirurgia,
Men.opausa - Prevenção
do Câncer, Endomj!friose

VI O-FARMA
�

.

A r MANIPULAçAO
. tlariUla"iUJiÚde/

Medicamentos em geral
Manlpu/JÇ3o de fórmulas médiCas

FlsioterJpicO$ e
Cosniédcos manIpulados

Fone: 371-8298

ReYl..... v......, Troca. C_pra
Uvrol

Vldeoa

MulUmldla

CD,S I'

Glbl. Fone: 47 371-6563
DVD,S Rua Domingos Da Nova. 102 Centro

CORREIO DO POVO 7'

SAUDE Bc INFORMAÇAO
ACUPUNTURA

lionle,W'IW1f"'lil�-------------�

\k'lLivro '�edieína Alternativa de A a Z Com o Apoio Livraria
Sebus

.... _. __ . __ . __ ._. __ ..

_._----------
-----

Centra'$ telefônlca$ Intelbra$

TELEFONIA .

(Instalação e Assistência Técnioa)
Centrais telefônicas (PASX)
Placas de expansão pj centrais
Telefones e fax
Aparelhos para televendas (heedset)
Atendedores automáticos

Espera telefônica personalizada
Identrticadores de chamadas
Gravadores de lígaçôes
Campainhas auxiliares industriais

Cabos telefônicos
Tomadas e Plugs
Sistemas de proteção
Fontes e baterias pi telefones

telefonia e segurança

Fone: 371·7007 REDES DE INFORMÁTICA
(Instalação eAssistência Técnica)
Cabos (up! cat, 5e)
Racks Fechado 19"
Patch Panel20 portas 24 portas 19'
Patch Cable CAT 513

Instalação cabeamento estruturado
Conectores

Amelhor opção para sua empresa,
escritório e residência.

Produtos e serviços para telefonia,
redes de informática, segurança

eletrônica e aufoma�ão de condomínios.
SEGURANÇA ELETRÔNICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Portão eletrônico e ínterfones
Cancelas automáticas pj portarias
Fechaduras elétricas e fechos

Vídeo Porteiros
Monitores (PIB e Colar)
Micro Câmeras (PIB e Coloridas)
Alarmes e sensores infravermelho

Sistemas de gravações de imagens

AUTOMAÇÃO PARA PRÉDIOS
DE APARTAMENTOS.

(Instalação e Assistência Técnica)
Porteiro eletrônico coletivo
Portão eletrônico de alto fluxo
Alarme de incêndio

Iluminação de emergência
Sistema telefônico coletivo
Monitoramento de imagens

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

.

,

I
,

,

1
I
I
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I
.

I
j
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CORREIO DO PI IVO

CLASSIMais

"�

8 CORREIO DO POVO

"

I" f

Promoção Revisõo de Férias Ccrcquó de 10/11 a 20/12 de 2004. Nas revisões

acima de R$ 200,00 você ganha um brinde, podendo escolher entre 5 opções!
Conheço também, toda linha de acessórios, rodas e pneus Yokohomo.

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

Rua Bernardo Dornbusch, 800 - Jaraguá do Sul. se M Fone (47) 371.4000 - Fax (47) 371-6124

caragua@caragua-veiculos.com.br

,

-\
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



TERÇA-FEiRA,23 de novembro de 2004 CORREIO DO POVO

CLASSIMais
CORREIO DO POVO

USADAS
Kawasaki Vulcan 750 azul 1995

Cinza 1988

iMoros

(371-197C)J
Compra Vende
Troca - Financia

• Sem juros,
intermediárias
e resíduo final.

Consórcio

Breitko f

Horario de Funcionamento

Das 8:00 ás 1 9:00

Sua meihor opção em Consórcio. ,I

www.br�itkop�com.pr "_� R\la Fritz B�rtel,_99 � Baependi
Jaraguá do Sul- se I

'I

I.

liberte
BLUMENAU
322·8800

ITAJAI
348·8460

JOINVILLE
435·3700

Vale do Itajaf e Litoral Norte - se

JARAGUÁ DO SUL
370·6006

.
I

I

I

I

Rede Renault. Mais de 160 Concessionárias no Brasil.

UVenha conhecer o Novo Clio Hi-Flex bicombustfvel mais potente da categoria, o único com motor 1.616V 1.15cv. (2) Preço a vista do Clio Authentique 2 P 1.0 04/05, semAirBag duplo, cor sólida, sem opcionais, Não estão
e Clus�s os valores de pintura metálica e opcionais. Preço válido somente para aquisição do veiculo pela Inlemel com frete incluso para todo o Brasil. (3) Preço a vista do ScénicAlizé 1.6 16V 04/05, cor sólida, sem opcionais. Não
e
sião Inclusos os valores de Frete, Pinlura Metálicae opcionais. Fotos para fins publicitários. Alguns itens mostrados elou mencionados são opcionais e/ou acessórios e/ou referem-se a Versões especificas. Modelos, códigos

B
valores estão sujeitos a alterações conforme polftica de comercialização da fábrica. A Renault reserva-se ao direito de alterar as Especificações de seus veículos sem prévio aviso. Preserve a vida. Cintos de segurança junto comAir
a9s, salvam vidas.

·

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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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
Go11.0
S-10 2.2 comp
Vectra comp Ar Bag Duplo
Jeep (Motor Santana) 4x4
Escort GL

00
00
99
92
99
00
78

75
00
86
97
94
98
96
96
96

97
61

87

,prata
preto
branco
branca
verde
branco
azul
branca

prata
branco

prata
prata
verde
bordo
branco

preta
Cinza
Azul

Cinza

ClioRL 1.0
CLlO RL 1.0 AR
CELTA 1.0
BLAZER DLX 4.1 COMPL.
CORSA WAGON GLS
ASTRA GLS, COMPLETO
CORSA WAGON GL 1.6
PEUGEOT 106, COMPLETO
SANTANA QUANTUM 2,0, COMPLETO
MONZA SUE
Uno SX4p
UNOSX
Santana compl
Corsa Super
Vectra GLS
PalioEX 4p
Verona GLX

Opala SLE 4p
Vectra GL
Ford Ka
Gol Plus
Gol1.000

Preto
PRATA
VERMELHO
BRANCA
CINZA
AZUL
VERDE
PRATA
CINZA
VERDE
Vérde
Prata
prata
Vermelho
Vermelho
Verde
Azul
Branco
Azul
Bordo
Branco
Prata

2002
2003
2002
1997
2000
1999
1999
1999
1998
1988
1997
1998
1999
1997
1995
2000
1990
1989
1997
1998
1996
1995

G
G
G
D
G
G
G

G
GNV
G

G
G
G
G
G
GNV

G
G
A

Palio EX 2p
Tipo 4p

Fresta
Escort c/ <ir

GM
Vectra GLS completo
Vectra GLS compl
Pick Up corsa

Corsa
Corsa Ac/DH/ 4p
Corsa Ac/DH

Goll.6

Gol4p
Goll.6

Importado
'Rimau! 19

01
94

prata
prata

R$ 15.500,00
R$ 8,500,00

R$ 9.800,00
R$ 10.500,00

R$13.500,00
R$ 25.000,00
R$10.500,00
R$ 10.800,00
R$ 17.000,00
R$ 13,000,00

R$ 7.500,00
R$ 18.000,00
R$ 7.800,00

R$ 9.500,00

I
.1

rempra 16V
temere 8V
Escort 1.6 CHi
Catavam 6ee

Chevett 1.6.

Gas
Gas

Gas

ees"
eas
Ale

Gas
Gas

A!e
Ga$
Gas

üas
Gas
Gas
Ale

Gas/GNV
Gas
Gas
Gas
Gas

ale

Gas

Chevett 1.0 Junior

Fuace 1.300

Fusca 1.500

L·200 COl"(l.p
CG Titan

97
95

Prata
Prata

Praté! 2000
1994

1997
1993
2000
1994
1992

2001
1985

2001.
'1999
1.987
1990
1992
1995

1993
1992

1985
i990
1984

1993
1972
1980

1996
2003

95
99
96
97
00
97

bege
cinza
Branca
branco

prata
prata

91
00
94

azul
branco

prata

95 cinza

. Bordo

Preto
Cinza
Branca

Vinho

Preto
Vinho

Bege
Marrom
Branca

Branca
Marrom

Branco
vinho
Azul
Azul

Verm
Vinho
Cinza

Cinza

verde
Branco
Preto

Verm

MQNTANA VEICULOS
Fone: 376-1678

Escort Sw
Parati 1,0 Cfopc
Fiesta
Escort L Ckxx:
Peugeot GL 1,6 corno
Omega GLS comp
Chevy DL ct rodas
,Ipanema SI
Kadet SI

'Omega CD

Suprema CD
Fusca I 1 .300
Fusca I 1 .300

G 1998'
G 1998
G 1997
A 1994
G 1994
A 1994
G 1993
G 1991
A 19
G 1

G +GNV 1995
G 1981
G 1978

Bordo
Branco
Verde
prata
Prata.
Bordo
Branca
Verde
Branco
Azul
Azul

Bege
Branco

Rua Walter Marquardt • De Fl{'nt Ao Posto Cidade III

Celta4p
Celta 4p c/ ar
Corsa Sedan ao/te
Vectra GL 2.2

Gol1000 16v c/ opc,
Go11.8

Astra Sedam 1.8 GL comp.

Palio Wekend Stile

Palio EX 4p e opc.

Ranger Splash compl (6 cc)
<' Omega GLS 2,2 comp

Vectra GLS

Fiesta Berson c/ DH
Fiesta Berson c/ Ar
Gol Plus

SenicAlize

vermelho 03

prata 03

cinza 01

prata 99

Cinza 00

branco 96

Verde 99

Preta 99

Verde 01

preta 94

cinza 97

bran 97

preto 03

verme 03

.azul 95

prata' 03

G

G

G

G

G

G

G

.G

G

G/GNV
G

G

G

G

G

G

Gol power branco 02 G1.0/4P/opc

dourado 00 GPalio EX 4p/opc

Saveiro GIII 1.8/2p branca 02 G

97 GGol CL MI 1.6 azul

Uno Mille verde 91 G2p

R$ 21.800:00
R$16.300.00
R$ 9.900,00
R$ 9.300.00

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

branco 1999
vermelho 2001
azul 1995
cinza 1994

ig��4mme�mm�mmme.mmaRm.m�mama�
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,OO

�4tIE.ífl'lwl__IZI�U!.ífl.;11919f••illéífl*�li4�&.141,gRjí'110i·9I00ItLlo.'MIIII
Golf 1.6 Sr comp vermelho 2001 R$ 31.500,00
Gol GIIl cJ ar + DH/4p preto 2000 R$ 17.500.00
Go11.0 MI 2p/Ar branco 1999 R$ 12.800,00
Gol C11.6 prata 1990 R$ 6.500.00
Go11.0 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

m!f..'I,.I1JfL��*'�-""C',,*·n••••lwí.>I'•••·'"@)iti�r�;••••••••_IDO�.O•• Ii%",..UWmMllillfillil&lll?J.w '''''

S-10 de-luxe verde 1996
Monza SLE azul 1989
Monza SLE prata 1989

R$ 15.800,00
R$ 5.800,00
R$ 5.800,00

R$ 5.500,00

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

Flat Uno Eletronic LimpjDesemjAQ
sente RT 1.6 comp
Vectra GLS
Vectra CD 2.0 comp

���t;�oL�'€V �imit��s��P.
Renaut Clio 1.0 básico 4p
Renaut Clio RN 1.0 basico cj Tr
Renaut Clio EXP 16 V
Omega 3.0 •

Piek Up Corsa 1.6 el RLL
Pick UP Corsal.6 el AQ
Blazer DLX

�i��s�n�'� .6�xLh�pj��il�:j�:s�m
stena 1.6 comp
Jeep Willis
Kangu 1.6 comp
sente 1,6 RT comp
Meriva 1,8 comp

��r��as�ge�ol��%6�tower
�TI���Bl����goF���ower
Senic EXP
Vectra GL 2.2 comp
Corsa Super 1.0
Astra GL Sedam comp

��ii8 ���n&.LUXE Cabo Estendida comp
Ranger XL GNV

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

Vermelho
Azul MeláliooBranco
Bordo
Prata
Verde
Branco
Branco
Cinza
Azul Metãlico
Branca
Branca
Prata
Branco
Cinza
Verde Metal:C(I
Verde
Prata
Cinza
Prata
Prata
Prata
Cinza
Branco
Verde Meta!ioo
Azul Mel
Vermelho
Prata
Cinza
Prata
Branco

,

Vermelho
Bordo

Verde
Branco

Azul
Preto

Grafite
Azul
AZúl
Vermelho
Branco

Gol8 V comp
Escort GL 1.6

Corsa Wind

Gol 1.000 16V 4p
Escort Xr3 comp
Tempra comp
Tempra comp
Monza comp
Monza comp,.'1p
Escort 1.6

Fusca 1.300

Kombi

2000
1995

1998
1999

1993
1995

1996
1992

1991
1991

1970
1984

cinza

preto

Fone:3761�
Fax: 376·1�BARRA VEICULOS

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

Audi A3 1.8 4p gas, 2000 bra
Blazer DLX 4x4 die 2000 verde
Corsa Wagon gas 1997 bra
Corsa Wind 1.0 4p gas 2002 prata
Corsa Wind 1.0 4p gas 2002 ve
Corsa Wind gas 1996 prata
Parati CL gas 1995 cinza
Parati ale 1997 cinza
Gol Plus 16v gas 2001 cinza
Quantum gas 1997 alui
Logus GLS ale 1993 br8
Mercedes 608 die 1983 bra
Golf GTI gas 1995 preto
Verona gas 1991 ma
Eseort gas 1991 prata
Eseort L ale 1988 bran
Eseort GL 1.6 gas 1995 ma�o
Santana CD ale 1985

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



VEíCULOS
370-7516

Compra, ,'/�B1��"'r��a"""""""Fi,B1ancia
idawaI1jll�alh,YltQ)jli�IIPJI!I@lrl:ll:'J§j�11'1;iglti��1�@@!I�(I�(I:
Golf2.0 compl. Cinza 98

Vermelha 94

00

Pampa

Hilux Sw4, diesel

Rorino furgão
Santana GLS compl.

l-200 Diesel

Rorino pick u p

Monza SLE

Palio4p
Golf
Gol CI1.6

Santana GLS compl
Uno Ep 4p
Pampa 1.8

Iliro

Cinza

branca

Azul

Cinza

branca

verde

azul

bordo

prata
Azul

Bordo

Branca

93

96

92

96

95

86

00

95
'

90

88

96

97

CARROSNOVOS E USADOS
IGM
Corsa hatch ck» 4p
!!Ira hatch GLS comp 2p
0-20 Custon De-luxe

VW
GoICLll.6 c/ DH
Gol City GIII compl 4p
raraic/ dh

FIAi
Jipo J.6 IE comp 4p
FORD
Verona GLX comp 4p
Importado
Renaut Megane cinza

bran

prata
preto

2002
1999
1991

verm

prata
cinza

1996
2003

2001

.
cinza 1995

verm 1996

2001 Gas

·Fone: 370-2109

Gas
Gas
Die

Gas
Gas
Gas

Gas

Gas

Veículos de Particulares

�4p
�I!io

�) �

191 uoo
uoo

ln
�

ll' r��,
� T�
i9I TI'>

i9I filai

W I""tXr3
l""t

i$ filai
i9I i·11M!
169 �<npa

IR
)Jl &;'2.7
1)1 IIJR,y
1JJ �,"'m
i9I �X250
Kl

Ii«o

bege
ICinza
Bordo

Bege
preto
vermelh

Vermlho
Cinza
Grafite

G

G

G

G

G

G
G

G

A

GNV

A

G

azul

dourado
vermelho
Prata GNV
Cinza

vermelho

prata
Roxo
Rosa
Azul

Bege
Prata
Verde

G
D

A

G

D

A
A

G

G

95

87

83

92

97

96
87

93

95

95
94

84

95

86
82

89

00

95

83
85

92

02

R$ 12.300,005.000 + 25x400

R$ 5.000,00 motor ate 2.500

R$ 3.000,00
R$ 7.200,00
R$ 4.000,00 + 31x 400,00
R$ 8.500,00
R$ 4.200,00
R$ 8.900,001
R$ 9.800,00
R$ 9.500,00 4.500+25x370

R$ 7.500,00
R$ 4.000,00
R$ 7.500,00 + 7x 365,00
R$ 4.500,00
R$ 14.500,00
R$ 6.100,00
R$ 4.200,0
R$ 4.000,00 +30x 780,00
R$ 3.500,00
R$ 3.500,00
'R$ 7.700,00
R$ 4.500,00

,

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

CQrsa MPSI
je Reno CI'

Palio 101.6 Compl
GOl ELX 1.3, Fire cornp.

�Oll Special 1.0o Plus 1 OResta •

Saveiro I

Saveiro 16
.

Plck U
.

Mare P Strada 1.3 Fire
C

a HL)(
elta 1.0 VHC�elta 1.0 VHC

Con2a SL 2 OOrs •

CG
a

iii
iii

Cj Opc
16vjtop de linha
4p
4pj16vjar
cj ar cond.
DesjLimpjAQ
4p
1.6

cornp.
1.0j4p
2p
2p.
4pjopc

KS
KS

1997
2001
2001
1999
2003
1996
2001
2003
1995
2003
1999
2003
2003
1993
2001
2001
2001
1999

Branco
grafite
Cinza
branco
branco
Verm.met ,

prata
branca
azul.met
Branca
preta
branco
branco
'prata
azul
prata
preta
Verm

4rduíno
Veículos 371·4225

370-0013Novos e Usados
2003/2004
2002/2003
2002/2003
2002/2003
200112001
2000/2001
2000/2001
1999/2000
1999/2000
1999/1999
1998/1998
1998/1998
1998'/1998
1998/1998
1996/1996
1996/1996
1995/1996
1994/1994
1993/1993
1989/1989
1980/1980

PALIO FlRE
FRONTIER 4X2 XE
F250XL L
CORSA CLASSIC
ZAFlRA2.0
PARATI 2.0
VECTRA CHALLENGE
CORSA SEDAN WIND
CORSA WIND
ASTRAGL
VECTRA CD 16V
FIESTA4PTS
GOL 16V
ESCORT GL 16V F
FIESTA CLX
UNO MILLEIE
CORSA PICK UP
Gol 1000
LOGUSCL
GOL CL STAR
FUSCA 1300L

PRATA
PRATA
PRATA
PRATA
BRANCA
CINZA
CINZA
PRATA
BRANCA
AZUL
BRANCA

,,-

PRATA
PRETA
PRATA
LARANJA
VERDE
VERDE
BRANCA
VERMELHA
BRANCA
BRANCA

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

Palo

Fusca

Fusca

Escort

Gol

Gol

Gol
Gol

Monza

S·10

Chevett

Belina

Santana 4p
Saveiro

Corsac/ A.C.

Vermelho

Branco

Verde

Cinza

branco
branco

prata
Azul
Azul

Bordo
azul

Prata

marrom

Bege
Verde

Azul

Prata

Roxo

azul
Verde

Branca

Prata

G

G

G

A

G

G

G

98

71

69

86

92

99

85
85

84

96

83

90

90

83

00

87

93
97

99
90

97

02

R$18.000,00
R$1.500,00
R$ 3.000,00
R$ 4.500,00
R$ 7.000,00
R$13.500,00 + roda e som

R$ 4.800,00
R$ 3.500,00
R$ 3.800,00
R$ 17.500,00
R$ 3.400,00
R$ 6.500,00
R$ 6.500,00
R$ 3.000,00
R$18.000,00
R$ 5.500,006 cilldros

R$9.000,00 .

R$ 1.500,00
R$ 2.800,001
R$ 6.700,00
R$ 9.500,00
R$ 4.200,00

A

G

A

G

G

G
GOpala

Escort 1.8

Bis Sundown
Moto

Kadett

Towner

Moto

G

G

A

GNV

G

".Nendemos seu 'teíç_ulo a preço de mercado!"

Cinza

Prata
Azul
Cinza

Verm
Bco

Bco

Bco
Bco
Bca

Bco

Bdo
azul
Bdo
Bco

Bege
Bco

preta
zul
verde

azul
azul

Dle
Gas

Gas
Gas

Gas

Gas
GNV
GNV

GNV
GNV
Gas
Gas

Gas
Ale
Gas

Gas
Die

Dia
Die

Gas

Gas

'I

VI lotcran:t&m I Finanças

w. BREITKOPF
Caminhões e Ônibus

Rua Valdemar Grubba N° 3841 Centenario

311-0802
311-8281

Exp.Antônio Carlos Ferreira, 130 - Centro - JgDá do Sul

vermelho 2004

Verde 2000
"1 lt·, , '!ID',"

Rua Pref. Waldemar
Grubba, 3121
Bairro Vieiras

R$ 6.500,00

89 R$ 5.800,00

79

87 R$ 21.000,00

99 R$ 13 ..000,00

Uno Eletronic 93 R$ 9.800,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO POVO

Novos e Semi-Novos
Consórcio - Seguro - Financiamento

(47) 370�301,5

TERÇA-FEIRA, 23 de novembro de 2004

1 Tempra 99 Compl. + RU/Ar I lPa110 ELX 2005 FI&x KV/KlJAQ!
,., ., ..•••••••••r- , , _ _ ••._ _.......................... L .. "-191!�!._ ._ .. _.... . _ ...l L _ _.

. J

·R·.• Presidente Epitácio Pessoa, 570
Sala 2 - Ao lado da Joa Vídeo Locadora

I,

ii'

��.��_e�.I!l��!?�.. ��t?.I!l.�!!��._.::.!!���.��.�����_�.�
Injeção Eletrônica - Mecânica em Geral

Auto-elétrica - Com. de Pneus

Ál/lo�ilAdA:
GM,YW,
FiAI - FORd

� .. ," .. \tf�� ll®

Rua: Prefeito Jose Bauer, 826
Vila Rau· Jgua do Sul· se

VECTRA -vende-se 98, compl
-vidro elétrR$18.500.00.Tr-
9962-3664

147 -veme-se 80, c/ jogo de
rodaR$1.800.oo.Tr. 371-5917
ou 9149-D840

VECTRA - vende-se GLS,941
94, compl, único dono. Vlora
comb.Tr. 370-4214

F- 4000 -vende-se 95, cinza,
VERONA - vende-se lX 2". dono,impec.1r. 9979-1437
1.8,91 ,prata,ótimo estTr. 276-
0397 à noite FIESTA - vende-se 96,4p,

50.000Km,orig.R$11.500,00
Tr.373-3001

ASTRA - vende-se Sedam, 99,
2.0, GlS, cornpl, 4 p.Tr: 370-
2468ou9953-1717

KA - vende-se cl limpl
COMPRA-SE-Tipo ou Tempra desemb, ar quente, vidrol
no máx.R$ 8,500,00,Tr. 9139- trava elét Impec,R$13,300,00
� _�_,�_6_1-_0�� _

MONZA - vende-se ou troca

se, SlE, 2,0, 90AP, compl, 2'
dono,Tr: 276-0397 ou 9103-
5991

KA - vende-se ou troca
se,OO,Gl, cl .4,000Km.
Tr.9134-2104

FIORINO - vende-se 95/95,
furgão, doc,2004 pgo,R$'
8,500,00,Aceita froca.tr 370-
4810 ou880H468 KA - vende-se Gl 1,0, MPT,

01/01, limp/desemb, ar

quente, 65,000Km, doe, 2004
paga,R$14,000,00,Tr: 275-
2734 ou 9994-9796

OMEGA - vende-se 95,GlS,
c OIT\P I. + teto, azul.R$
14,800,00, Tr. 370-5918 PALIO - vende-se ou troca-se

por carro menor vlor. Tr: 370-
OMEGA - vende-se cd, 97 5723
4,1,R$19,OOO.00.1r. 9953-� --------

PALIO - vende-se 97,EDX, 4p,
arcond"R$12,500,00.1r. 373-
3001

SAVEIRO -vende-se 1 ,8, 2001
R$19,5oo,00,Tr. 9953-9966

ESCORT - vende-se Europeu,
95, 1,6, iGl, azul, placa 8,
película, rodas liga, motor
AP.R$10,300,00,Tr. 371-9�2S -1 O - vende-se luxo, ano

97, diesel, bco de couro, branca,
equip, Tr: 9993-5946 ou 376-
1678

TIPO - vende-se 94, 1,6
bordo.Rs 5,200,00+financ
Aceita carro - vlor.Tr: 370-
23'47 cl Eduardo

S-10- vende-se 98,GNIJ, cabine
dupla,c/DH/traval
alarme.Aceita carro menor

vlor.Tr. 9983-1925

UNO - vende-se Turbo, CHEVETT -vence-se 1,5, Sl
preto,94, compl.,ótimo es!.R$ 79,impec,Vlor a comaTr: 371-
10,500,00Tr. 9135-7729 8153 ou 9122"6233

UNO - vende-se EP'96,4p, CHEVETT -vende·se79,cl aro
a I a rme, t r a vai v i d r o de liga,ótimo es!.Tr: 276-2068
elétr,vinho,R$9,500,00,Tr: 372-
4349 ou 376-D389

VECTRA - vende-se GlS
95,rodas esp, compl.R$
13.300,00 ou R$ 3,900+ 36x
R$418,OO.1r. 9123-7355

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

CHEVETT - vende-se 86, gas,
azuI.R$,3,200,00,Tr: 374-5342
cl MichelUNO - vende-se 95/96,

branco, gas" UnlCO

dono,1 ,O,R$ 8, 7oo,00,Tr. 9602-
9353

FUSCA-vende-se 68,Tr: 371-
9157

Rua Erwino M�negotti/1530 - Vila Rau - Jaraguá do Sul

FUSCA - vende-se 78,ótimo SANTANA - vende-se SU,
estR$3.200,00,Tr. 372-0400ou 1 ,8,4p,95, ótimo es!.Aceita
9144-8106 c/ Rodrigo froca.lr: 276-0397 ou 91 03-

5991 à noite

SANTANA - vende-se
Quantum, 97, compl, de
par!.R$16,000,00,Tr: 376-

FUSCA - vende-se 75, ótimo 3386
est.R$2.500.00.1r. 371-5917 ou ------�-

9149-D840 SANTANA-vende-se MI,98,
4p, compl-ar.Tr. 9139-0591

GOlF - vende- se GL,MI, 1,8, ou 372-4315
branco, 97,4p, compl, impec.Tr: --------
371-8153ou 9122-6233

VERONA -vende-se 91 ,orig,
cl som cl Cd, 4 pneus

GOl-vende-se branco, 98,R$ novos.as 7.500,00.Tr: 275-
4,500.00 entr + 22x R$ 6720 ou 9982-5520
390,00.Tr. 370-9163

GOlF- vende-se 99,1,6, compl
+ air bag duplo, bco couro, Cd
Player e GNIJ.R$ 29.800,00.Tr:
9101-4214c/Ruy

GOL - vende-se CU, 1,6,96,
prata,R$11,000,00,Tr: 9141-
6475 ou 275-1122 cl Plácio

, GOl-vende-se Cl, 1,6,89/89,
álcool, prata, cl alarme, ótimo
estR$ 5,500.00.1r, 370-9619 ou
9965-9920 c/ Orli

GOL - vende-se 92, azul
1 ,6,álcooI.R$ 6,800,00.1r: 375-
2781

GOL vende-se

2p, prata, 99, personal, trava,
alarme.Tr: 8809-3544

VERONA - vende-se
Europeu, 96, 4p, azul, gas,R$
9,500,00,Tr: 9928-2881 ou

370-5627

VOYAGE - vende-se 83, bom
estR$ 3,300,00,Tr. 371-5917
ou 9149-0840

tl_

1314 - vende-se Mercedes,
87,reduzido,motor, ex,

ref,novo,toco,R$45,000,00,Tr.
370-7144

608 -vende-se 84, c/baú,R$
25,000,00.1r. 8405-5554

BIZ - vende-se 04, preta, cl
partida, coe, Pgo,R$
4.500.00.1r. �97-5557

BIZ - vende-se 04,c/partida,
preta.doe. Pga até out/2005,R$
4,500,00.1r. 8405-5554

COMPRA·SE - até R$
1 ,600,00.1r. �81-2991

COMPRA-SE - Dl,Xl, em bom
BlAZER - vende-se DlX estado.Tr: 371-8772 ou 9101-
2,2,gas e GN'J.Tr. 370-4175 3494

NX FAlCON - vende-se 02,R$
5,000,00 + consorcio, Tr: 370-

F-1000- vende-se cabine 9131 ou 9905-9935
dupla,90, XK, compl.R$
26,000,00.1r. 9111-9468

CIVIC - vende-se Honda, 2002,
prata, 50,000km c/GNIJ. Vlora
corno. Tr: 371-4978 ou9109-
fffJ7

GOL - vende-se 02, c/limpl
desemb traseiro, doc.2004 F-1000 - vende-se ímpec,
pgo,Tr. 37.0-4810 ou 8803-7468 Troca porcarro até R$ 20,000,00

pgo à vlsta.Ir: 374-1117 ou

�75-{)117GOL - vende-se 1,0,96, cl
alarme, roda esp, ar quente.Ir:
9137-D620 JEEP - vende-se 62, traçado,

reduzido, 6cc, 3 marchas,
orig,R$ 7,000,00,Tr. 9962-3664GOL - vende-se 99, prata, c/trio

elétrico.R$11.500,00,Tr. 9928-
0315 cl Leandro

KOMBI- vende-se ou troca-se,
82,R$ 3.200,00, Troca por carro
menorvlor. Tr; 9158-0630 pela
manhã

DT - vende-se pi trilha, ótimo
estTr. 371-5917 ou 9149-0840

RD - vende-se 86,R$1 ,000,00
neg,Tr. 376-3225

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

TITAN .: vende-se 97,R$
2,900,00,Tr. 275-6720 ou 9982-
5520

l-200- vende-se dupla
96,compI.R$ 28.500,00,Aceita TITAN - vende-se cl part,
fmca'lr; 9953-9966 elétr..R$ 4,300,00,Tr: 9953-

2627.
MONDEO -vence-se 97., compl
+ rodas, azul, 81 ,000Km,R$
18,000,00,Tr. 371-3298

TITAN - vende-se ou troca-se,
03"R$1,500,00 entr + 21xR$
187,39 ou 4,300,00 à vista, Tr:
370-5610

OPALA -vende-se 83, gas,,2p,5
rnarchas.sorn.Râ 3.000,00,Tr: TOVOTA - vende-se 4x4,931
371-6913c/Sérgio 94,excelente est.Vlor a

comb,Tr. 37&-1575 pelamanhã TITAN - vende-se OO,R$ 980,00
entr + 26xR$154,00.1r: 9916-
9744ou 371-4979

PASSAT - compra-se TS,
abaixo ano 79,Tr. 9139-0591 ou SIENA - compra-se 'h, compl,
372-4315 bornest, corclara,Tr. 37&-0389

PARATI - vende-se G3,16v,
compl, 2000,R$ 22,500,00,Tr:
9953-9966

TITAN - vende-se 125, 03,'

'_.'.•..... prata.R$ 1,500,00 + 18x

� 205,00.Tr.9123-7355'

SANTANA - vende-se 1,8,MI, 1113 - vende-se turbinado

97.R$15,500,00.1r.371-�79 ou cl carroceri�,R$ 28,000,00,Tr.
372-1316 cl Fábio 370-4863

TITAN - vende-se CG, ES, (par!,
PARATI-vende-se 87, ótimo 1113 - vende-se cf Munck e freio a disco), 2000, ótimo
estR$5,200,OO.1r: 370-2055 ou 1600Kg, 81 ,R$ 38,000.00,Tr. es!.R$ 3,600.00,Tr: 47-9117-
9136-4041

'

370-7144 • 5839 Eder

TITAN - vende-se 89,R$
2,900,00.1r. �75-0045 ou 371-
9530 após 18h

Centro de Fotma�j.
de Condutores

- 1 a Habilitação
- Alteração de categoria

� Renovação
- Carteira provisória

- Segunda via

,Sua habilitação
com maior rapidez

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

TWISTER - vende-se preta, TWISTER - vende-se preta.c/ YBR - vende-se 03,R$
APARELHO CD -JVC + 1 par

02" 250cc, ótimo est, cl 24,000Km, único dono.Bs 2,000,00 entr + financ,Tr. 370- 69,R$ 400,00.1r. 9962-0050

24,000 Km rod,R$ 75,000.00,Tr: 9104-6677 cl 9209 ou 91 06-6302 PNEUS - vende-se 1,85, aro
7,500,00.1r. 9104-6677 c/luis luis

-
14.1r: 371-6238

TORNADO - vende-se 02, XT 600 - vende-se cl RODAS - vence-se aro 15,
azul.R$ 7,500,00,Tr: 9953- 12,000Km, nova, 00, cl cx, esp, Giros cl pneus.Bê
6779 alarme,R$11 ,500,00.1r. 9975- 750,00,Tr: 9991-3300 c/Hélio

0047 APARELHO CD - Pioneer, clTWISTER - vende-se preta, RODAS - vende-se pi Opala,
02, cl 14,OOOKm, ótimo XTZ -125 - vende- se controle,1 módulo, 1 par69.R$

diamantadas, 4 pneus.Rs
estR$ 7,200,00,Tr: 372-1528 Yamaha,03,R$ 5,200,00,Tr: 700,00.Tr. 273-0241 ou 9155-

750,00.1r: 371-5917 ou 9149-
cl Gabriel �73-8955 2272

0840

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




