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lelton (Caxias) revida falta sofrida e inicia confusão, que envolveu jogadores dos dois times.Cleiton e Rei (Vitória) foram expulsos - PÁGINA 7

Juventus e Malwee estão a

m passo de serem campeões
ogandoem Brusque, o [uventus voltou com o empate em IxI e a Já a Malwee goleou a Univali por 6x2 em ltajaí e acelera a preparação
antagem de empatar no tempo normal e na prorrogação, na para a decisão, no sábado, no Wolfgang Weege./Os jogadores treinam

.

'da do próximo domingo, no João Marcatto. até sexta-feira em dois períodos. _ PÁGINA 8

Vestindo o corpo e

a alma das pessoas
Toninho

&
FILHOS
Cabeleireiros

lick
Informática

Agora em novo endereço na rua

CeI. Procópio Gomes de Oliveira - 356

Masculino I Feminino

275-2267
m !l},e
www.marisolsa.com.br www.duasrodas.com

DIVERGÊNCIA

Dionei é contra o PT fazer

oposição ao governo LHS
° deputado defendeu, na reunião do Diretório estadual do PT,
no sábado, a posição de independência. Pormaioria, o partido
decidiu ser oposição ao governo doEstado.

_ PÁGINA 3

EM CAIXA

Ministério do Trabalho inicia

pagamento do abono salarial
- PÁGINA4

PRAZO

Isentos têm até hoje para
declararem Imposto de Renda

_ PÁGINA4

BOLSHOI

Investigações apontam desvios
de R$ 1,2 milhão na escola
° Ministério Público denunciou irregularidades no Bolshoi de

[oinville, envolvendo João Prestes, responsável pela vinda da

escola, e Já Braska Negrão, superintendente do Bolshoi no Brasil.

- PÁGINA6

METAS

Maria Tereza Nora assume a

presidência da Apae de JS
Nova diretora daAssociação de Pais e Amigos dos Excepcionais
pretende implantar novos tratamentos aos alunos especiais e

tentar aumentar a inclusão deles no mercado de trabalho.

- PÁG!NA6

Comercial
Paralelo····
Turismo

• Cotação Euro
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AMORIM

OPINIAO

A natureza agradece
o Prêmio Expressão de

Ecologia conferido, na

semana passada, a 24
projetos ambientais desen
volvidos por empresas do Sul
do país - entre elas a

Malwee, Marisol e Lunelli,
esta última em parceria com

o governo de Corupá - coroa

todo o trabalho voltado à

preservação do meio am

biente. A premiação é

também uma forma de
reconhecer os esforços das

empresas e de dezenas de

pessoas envolvidas na

política de conscientização
ambiental. Essas indústrias,
além de referências nacio
nais em tecnologia e modelo
de gestão, têm se destacado
também na preocupação
com o meio ambiente.

Todavia, justiça seja
feita. N a região, não só as

três empresas premiadas
desenvolvem projetos de

preservação ambiental. A

grande maioria se preocupa

FRASES

com o meio ambiente, com
destaque para o Grupo Weg,
que desenvolve trabalhos
sistemáticos e apóia di
ferentes iniciativas. A

política de preservação e

conscientização ambiental é

quase uma norma. Fruto do

processo cultural engen
drado por olhos atentos e

conhecimento acerca das

senvolvido o projeto "Água
recuperada, meio-ambiente
preservado". A empresa
purifica a água utilizada' no
processo industrial em 99%
e reutiliza ainda 35% do
volume recuperado de água
ou 280 milhões de litros por
ano. A Marisol conquistou o

prêmio na categoria
Controle da Poluição, com o

� Iniciativas dessa natureza são um alento
às inúmeras agressões ao meio ambiente e

colocam o assunto na ordem do dia

ações desenvolvidas em

outros países. A receita de
'

sucesso dessas empresas alia

tecnologia de ponta, gestão
empresarial moderna e

preocupação ambiental.
A Malwee Malhas

recebeu a mais importante
premiação ambiental do Sul
do país, na categoria
Conservação de Insumos de

Produção, por ter de-

"Secador de lodos", que seca

e granula o lodo do processo
industrial antes de ser

destinado ao depósito de
resíduos de Brusque.

O outro projeto da região
premiado 'pela Revista

Expressão é da Lunelli
Indústria Têxtil, em

parceria com a Prefeitura de

Corupá. O case "Preservar é
Amar" garantiu à empresa

TERÇA-FEIRA, 30 de novembro de 2004

o título na categoria
Educação Ambiental. O

trabalho, de conscien

tização ambiental, foi
desenvolvidos com as

escolas de ensino funda
mental da cidade e do
Bairro Nereu Ramos, be
neficiando cerca de seis mil
alunos. A expectativa, é que
as premiações incentivem
outros empreendimentos e

reforcem ainda mais as

ações dessas empresas.
Iniciativas dessa

natureza são um alento às
inúmeras agressões ao meio
ambiente e colocam o

assunto na ordem do dia,
contribuindo decisiva
mente para o processo de

conscientização ambiental
e para a responsabilidade de
todos frente aos problemas.

c
Além de parabenizar as

empresas é preciso a

gradecê-Ias por se pre

ocuparam com o futuro' de
todos.

"0 Brasil tem aparecido muito nos jornais britânicos, sempre de uma forma positiva. Os artigos
estão indo cada' vez mais além dos estereótipos de praia e carnaval':

• Eduardo Barbosa, conselheiro-chefe do setor de turismo da embaixada do Brasil em Londres, negando o boato de que o Brasil é
desconhecido para a maioria da população britânica

Mundo I Pessoas & Fatos I
� COLÓMBIA

Explosão de bomba deixa
um morto e seis feridos
Uma pessoa morreu e seis ficaram feridas
na explosão de uma bomba colocada por
supostos rebeldes em frente à prefeitura
de uma cidade ao Sul de Bogotá. "Foi um
artefato explosivo de alto poder de

destruição'; disse o general Héctor Garcia,
comandante da polícla metropolitana de

Bogotá. Ele acredita que não houve mais
vItimas porque a explosão ocorreu às
22h30 locais de domingo, quando havia
poucás pessoas na área da prefeitura de
Rafael Uribe. A pessoa morta teve a cabeça
arrancada pela explosão. (AE)

� RÚSSIA

País testa novo sistema
de antimíssil balístico
A Rússia testou, com sucesso, ontem um'
moderno sistema antimísseis balísticos. Um
analista qualificou a ação russa como uma

tentativa de resposta, por parte de Moscou, à
retirada dos Estados Unidos do Tratado
Antimísseis Balísticos. O teste do sistema,
capaz de interceptar e destruir outros mísseis,
tinha como objetivo confirmar que ele está
em condições de uso, disse um porta-voz
militar. De acordo com a fonte, o teste do
sistema antimísseis foi impecável. O ensaio
ocorreu às 11 h locais de ontem, no campo de
testes de Sary-Shagan, na ex-república
soviétíca do Casaquistão. (AE)

� CHILE

Lagos anuncia reparações
a vítimas de torturas
o presidente do Chile, Ricardo Lagos, disse
que a tortura e a prisão de opositores foram
polttlcas de Estado durante a ditadura
liderada pelo general Augusto Pinochet e

anunciou reparações financeiras, morais 'e

jurídicas às vítimas. Lagos advertiu que as

medidas de reparação não devem ser vistas
como "uma afronta às forças armadas':
Entre as reparações financeiras estão

pensão vitaHcia de 112 mil pesos mensais,
quantia equivalente a pouco mais de R$
500. Segundo Lagos, nada poderia
compensar o sofrimento das vítimas. A

pensão ainda depende de aprovação do

Congresso. (AE)
,

� ISRAEL

Sharon irrita parceiro
mais leal a seu governo
o primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon,
estava em rota de colisão com o parceiro mais
leal da coalizão de governo, o centrista Partido
Shinui, alimentando a possibilidade de

realização de eleições antecipadas que
poderiam adiar a implementação de um plano
unilateral de retirada de toda a Faixa de Gaza e
de quatro pequenas colônias judaicas na

Cisjordânia. Ontem, Sharon aceitou transferir
420 milhões de shekels (cerca de R$ 270

milhões) a dois partidos religiosos de extrema
direita em troca de apoio na votação do

orçamento, irritando o secular e centrista
-.

Partido Shinui. (AE)

� EGITO

AI-Zawahri prometemais
ataques contra os EUA
o médico egípcio Ayman al-Zawahri, braço
direito do milionário saudita no exílio Osama bin
Làtien"comentou em vídeo levado ao ar ontem

pela tevê AI-Jazira, que não há diferença entre

George Bush e John Kerry e prometeu continuar
combatendo os Estados Unidos"até o juízo final':
Num trecho do vídeo, AI-Zawahri declara: "Nas
eleições, os dois candidatos competiram para
ganhar a simpatia de Israel, o que prova que não
haverá solução para a América sem forçá-Ia a

render-se à justiça. O resultado das eleições não
importa. O que importa para nós é livrar nossa
terra dos agressores': (AE)

� IRA

Pais obtém vitória na

agência nuclear da ONU
o Irã escapou ontem de censura da Agência
Internacionàl de En.ergia Atômica, mas os

Estados Unidos, que acusam Teerã de estar

tentando desenvolver bombas nucleares,
disseram que se reservam o direito de levar o
caso iraniano ao Conselho de Segurança.
A junta da Agência Internacional aprovou
ontem resolução saudando a suspensão das
atividades de enriquecimento de urânio do

Irã, que qualificou comornedlda de confiança,
voluntária e não vinculante': A agência
também aprovou a política que utilizará para
supervisionar a suspensão do programa
Iraniano de enriquecimento de urânio. (AE)
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SUA OPINIÃO

Uma chance para
Schroeder

Política é um assunto que deixamuita gente confusa eco ,Ol!
um pouco de medo. Em Schroeder elegemos um líder, um

pessoa que trabalhoumuito na vida e com visão admínistrae
de mudança e de crescimento. Uma esperança para no&, D
cidade. E o que vemos contra essa pessoa eleita pelopoe �
Inveja, intrigas, ciúmes, por quê?

Por que para alguns políticos a vitória é necessária, ni à
.

importamuito saber os interesses da população, importa oq 1 i
eles querem. ,

Até mesmo expor um irmão de sangue aos jornais Gorn. J
Correio do Povo, 13/11/2004, Pág. 03), como fez o secretáríct o

PT, Osnildo Konell com seu irmão Osni Konell que estav! m

dirigindo um trator de propriedade de Heinz Konell, pail' ,

excelentíssimo secretário do PT, Osnildo Konell.
Colocamos hoje no governo alguém novo, que nun� \

administrou nossa cidade, ao contrário dos adversários deli a

que já governaram esta cidade pelo menos 2 vezes e não se�u ve

nada a favor da cidade. J, tel

Por que não deixar o Felipe Voigt, agricultor, administrah Ma

empresário estar à frente da nossa cidade? Colocar ela nos eixo&!
.Não foi apenas politicagem nas eleições em Schroederes lo

ano. Presenciamos concorrência, briga, vontade de ganhar,l '

foi bom, mas é preciso saber perder, dar a mão para aquele qUI li!

ganhou e seguir em frente para o bem da cidade e não para0
bem próprio, corno esta acontecendo.

.,�

T,
Não precisa ser um cientista da política ou um gênioaa

impressa para saber que essas pessoas que estão indo contra o \

Felipe não souberam perder, estão magoadas com a população (

porque votaram no agricultor e não no "marketeiro", votaram
rio bananeiro e não "assistente social".

, Já alegaram que o Felipe tinha muito dinheiro parat
I

campanha, dinheiro muito bem administrado, não se viuell :

desperdiçando dinheiro e sim aplicando na campanha. Com

exceção do PT todos tinham dinheiro, o PFL/PSDB no inicio ,

da campanha gargalhavam e comunicavam ao povo que eles

tinham dinheiro para campanha, porque agora alegam não ter!
O que mais eles irão inventar pára aliviar a dor da derrotai

.

, A população lembrou de tudo que já foi feito pelo PFL' ;

Schroedense, viram o que o Lula esta fazendo, e foi porissOque� :

não votaram nos demais candidatos. Agora não venham dizer
\

que o povo votou no Felipe porque ele saiu com os tratores
cheio de adesivos de campanha em um desfile festivo

(autorizado pela organização do mesmo).
Os advérsários estão doídos porque não pensaram nisso.

E pelo que observei no desfile, não era só a frota da "Bananas •

Voigt" que estava com adesivo do Felipe, todos os produtores
estavam, e afirmo, nunca vi uma festa com tanta camisa de um

,

só político como essa.

Vamos acordar. A população deu uma chance para o Felipe
- Progressista fazer algo por eles, e é isso que temos que deixar

acontecer.

Acredito que essa mobilização da imprensa vá ;ervir �a�a
motivar mais ainda o Felipe, e fazer a população acreditar aln

a

mais nele.

Sinceramente, vejo o Felipe como uma pessoa que

realmente fará algo por nossa cidade.

Comissão - Jovens pela Política
Schroeder - SC - Brasil

po II,
Os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 linhas, de c?r 'tO de
fonte Times New Rornan, O Jornal Correio do Povo se reserva o direi

oas ,

fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem
cor1'l

correções ortográficas e gramaticais necessárias,
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oque será?

oecisão do prefeito Irineu Pasold
106) de retirar da Câmara o projeto
epropunha o fim do auxílio-refeição
Ifuncionários públicos pegou muita

nte de surpresa e aguçou a ainda

alIa curiosidade.
mal, por que o governo, a um mês

raofim do mandato, propõe o corte

auxílio que, pelo projeto, entraria em

�or somente no ano que vem,

uando a administração estará a cargo

aprefeito Moacir Bertoldi (PL)? A

alta é descobrir o que está por trás

IIIOtudo,

� No muro
O deputado Dionei da Silva (PT) não
esconde a contrariedade em relação à

decisão do partido de romper com o

governo Luiz Henrique da Silveira

(PMDB). O parlamentar defende que o

PT deve manter "uma posição de

independência':
Tucanou de vez. Ou se é situação ou se é

oposição, meio-termo não existe, soa
como oportunismo de ocasião. Até pelo
que se sabe o PT não era aliado ao

governo, apenas apoiou a candidatura de
Luiz Henrique no segundo turno. Aliado
é o PSDB, ou não?

,

� Nomeações
Corre à boca pequena que o ex

deputado federal Vicente Caropreso
(PSDB), candidato derrotado à
Prefeitura de Jaraguá do Sul, vai assumir
a Coordenadoria de Programas da

Regional de Saúde, a partir de fevereiro,
As mesmas fontes garantem que o

futuro gerente da regional será o ex

vice-prefeito Alfredo Guenther (PP).
Se se confirmar as especulações,
sinaliza os rumos das articulações
políticas na região para as eleições de
2006. O que não deixa de ser
nenhuma novidade.

� Cobrança
A associação de Moradores do Bairro
Estrada Nova saiu na frente e já
encaminhou ao prefeito eleito Moacir
Bertoldi (PL) as principais reivindicações
da comunidade, aprovadas em

assembléia, realizada no último dia 20.

São 18 reivindicações, entre elas,
construção de centro de educação
infantil, regularização de loteamentos
e implantação de redes coletoras de

esgoto. A associação é presidida por
Justino da Luz, primeiro suplente do
PT na Câmara, que desvincula uma

coisa da outra.

� Licitação
A Caixa Econômica Federal vai abrir

licitação pública para empresas de
informática interessadas em assumir o

processamento das loterias federais. Os
editais da concorrência sairão dia 22 de '

dezembro. Será um verdadeiro presente
de papai Noel para as empresas que

'

disputarão o cobiçado mercado.
Desde o governo do presidente
Fernando Henrique, o bilionário negócio
é gerenciado pela multinacional

estadunldense GeTech, cujo contrato

está sob investigação do Ministério
Público.

POLITICA

POSiÇÃO

ionei é contra o rompimento
o PT com o governo Estadual

� co ',DUNA TOMASELLI
um

atiy,
101 Deputado defende a

10VO �aependência" do
, �rtido sem posições,n

lq 1inflexibilidades

jARAGUÁ 00 SUL - o deputado ,

anei da Silva é contra o

imento do PT com o governo

'Henrique da Silveira (PMDB).
lJlinião do parlamentar, o partido
eamanter o posicionamento de
Jependência" em relação ao

'viu 'ema, permitindo que a bancada
te contra ou a favor de projetos.

dOI Mas como partidário, vamos
((ls! Ill1prir a determinação", avisou,
!�I formando que defende uma

ãona instâncianacional sobre
llóunto.

Nosábado, oDiretório estadual
I, em reunião realizada na

mbléia Legislativa, decidiu, por
ao lutos a 15, rompercomo governo.

Jecisão favorece a esquerda do
1m emSanta Catarina e prejudica

'esforços do partido para que os

medebistas permaneçamna base
'Jado governo Lula.

,m Dionei acredita que deveria ser

io o ida a tendência nacional de
loximidade entre petistas e

emedebistas. ''Acho que como

u� Henrique é uma liderança
_' cional do PMDB e está
le ��hando na lógica de apoiar o

governo Lula, isso deveria ser

mantido no Estado", opinou,
lembrando que o PT e o PMDB
administram juntos diversos

municípios catatinenses. "Tem várias

Prefeituras em que o PT é vice do
PMDB e, em outras, àPMDB é vice

do PT, além de outras alianças",
declarou.

Namesma linha, a senadora Ideli
Salvatti, líder do PT no Senado,
também defende a união do partido
com o governo estadual. Até o

últimomomento, ela tentou adiar a
decisão do PT para depois da

convenção nacional do PMDB,
marcada para o próximo. dia 12.
Dionei atribuiu a decisão à disputa
interna. "Desde o início, um grupo

já defendia a oposição ao governo. E
agora esse posicionamento é a

maioria dentro do partido", explicou.
DIVISÃO - A vitória reforça a

posição da Articulação de
,

Esquerda, corrente interna do PT,
que inclui o secretário especial de
Aqüicultura e Pesca, José Fritsch, e
o presidente do Diretório estadual
e da Eletrosul, Milton Mendes. ''A
direção nacional não abre mão de
ter uma boa relação com o

governador Luiz Henrique. Isso só
pode ser encarado como uma

provocação, umabirra, uma querela
eleitoral sem sentido algum. Com
esta decisão, o diretório regional
deixa de ser o interlocutor do partido
no estado", reagiu um irritado José
Genoíno, presidente nacional doPT.

Oionei defende a independência do PT em relação ao governo Luiz Henrique

Em Nota oficial, o governador Luiz Henrique disse que, independente da
decisão do PT de Santa Catarina, "continuará apoiando o presidente Lula':
Na última reunião da executiva nacional do PMDB, Luiz Henrique foi o
único governador peemedebista contrário ao rompimento com o governo
federal."A decisão não muda em nada minha opinião a respeito do apoio
ao presidente Lula para que ele possa ter qovemabllidade'' diz um trecho

'

�oo�.
.

A secretária de Desenvolvimento Regional, Niura dos Santos (PSDB),
acompanha o pensamento do governador. Na avaliação dela, a decisão do
PT de ser oposição ao governo não atrapalha os projetas da administração
Luiz Henrique, especialmente no que se refere à microrregião. "Acho que
como o próprio governador declarou, ninguém tem que se opor a uma

decisão partidária. Assim, a decisão do PT deve ser respeitada;opinou.
Niura lembra que o deputado Dionei tem participado de audiências do
Conselho de Desenvolvimento Regional. "Acredito que ele (Dionei)
continuará apoiando os projetos e buscando mais recursos para a reqiáo"
declarou a secretária.

:s asold retira projeto que suspendia o auxílio-rcfeiçâo
,JARAGUÁ 00 SUL - o prefeito

s �uPasold (PSDB) encaminhou
\tAmara de Vereadores, namanhã

a Ontem, pedido de restituição do
Üjeto do Executivo que previa a

�nsão no auxílio-refeição de 2,8� funcionários da Prefeitura. A
Ilo[losta alterava também as leis

I �unicipais sobre contratação de

I ��giários e Programa Bolsa de

i
�dos. A chefe de Gabinete da

I�� ,

t1tura, [osiane Sporrer, afirmou

�e a retirada do projeto foi em
nÇão da "inviabilidade de

�t(uÇa- da nronr "
o a proposta este ano .

�
DeSde que chegou na Câmara,

��gunda-feira, o projeto causou

I. tnUca edividiu opiniões, inclusive
Int

'

I
to do governo. A proposta

,t'ndla o pagamento de auxílio-tiÇão aos servidores públicos,
vésda revogação da Lei 2.646/
O. No documento, Pasold

justificava amedida como forma de

assegurar o equilíbrio financeiro da
administração municipal, para
manter a prestação de serviços e em

cumprimento a Lei de

Responsabilidade Fiscal. "A

revogação da lei implicará em

redução de custos na ordem de R$
200milreais aomês", diziaum trecho
do projeto.

O projeto também deter
minava mudança na Lei 3.123/
2002, que fixa o valor a ser pago
com a contração de estagiários
para a Prefeitura. De acordo com
a proposta, o valormensal da bolsa
de estágio corresponderia a duas
UPMs (Unidade Padrão

Municipal) e nãomais 4,45 UPMs,
que vigora atualmente. Cada
UPM vale atualmente R$ 77,00.
No entanto, os estagiários devem
continuar a cumprir carga horária

de 20 horas semanais.
Outra lei que seria alterada é

a que trata do Programa Bolsa de
Estudos. Atualmente, são

concedidos 50% do valor da
mensalidade da instituição de
ensino - como limite de 2,5 UPMs
ou R$ 192,50 - aos servidores

efetivos, estáveis e em estágio. O
novo projeto de lei eliminaria a
concessão do auxílio aos

funcionários contratados em

estágio probatório os

contratados nos últimos três anos

e que não adquiriram
estabilidade prevista por lei. No
documento, Pasold cita que essas

duas últimas alterações nas leis

municipais são medidas
necessárias e' preventivas, que

"podem não ser suficientes, mas
amenizarão o problema da
ausência de recursos".

• Pasold encaminhou

ontem à Câmara de
Vereadores ofício

pedindo que fosse
retirado de pauta o

projeto que suspendia o

pagamento de auxílio

refeição aos servidores

públicos,

• No documento, o

prefeito não, justificou a

medida. Todavia, a ,chefe
de Gabinete, Josiane
Sporrer, disse que foi em

função da "inviabilidade
de execução da proposta
este ano':

Merss troca Infra-estrutura

pela relatoria de Educação
DA REDAÇÃO - O deputado

federal Carlito Merss (PT) foi

oficializado, na última quinta
feira, como relator do setorial de
Educação, Cultura, Ciência e

Tecnologia e Esporte do

Orçamento da União para 2005.
O parlamentar estava cotado para
assumir a relatoria de Infra
estrutura - que movimentará R$
15 bilhões - mas renunciou para
atende� a uma exigência do
PMDB. Em seis anos de mandato
na Câmara Federal, Merss,
economista por formação, sempre
esteve vinculado à Comissão de

Finanças.
O setor receberá do governo

federal, �m total de recursos da
.

ordem de R$ 25,4 bilhões. Amaior

parte do dinheiro vai para o

Ministério' da Educação, que
receberá R$ 20,7 bilhões o

Ministério deCiências e Tecnologia
receberá R$ 4,4 bilhões o do Esporte
R$ 170 milhões e o da Cultura
ficará com R$ 105 milhões.

, Merss adiantou que pretende
fazer "um orçamento realista e com

condições de ser executado

plenamente" pelo governo federal.
Ele acredita que os valores do setor

poderão' ser elevados com o

,acolhimento de emendas. "A

prioridade é para o programa

Segundo Tempo, que até o final
deste ano atenderá ummilhão de

alunos", informou o parlamentar,
que se encontrou com o ministro

do Esporte, Agnelo Queiroz, para
se interar sobre as necessidades do
setor.

Hoje, o deputado se reúne

com o ministro da Ciência e

Tecnologia, Eduardo Campos. O
ministro da Cultura, Gilberto Gil,
também já solicitou audiência
com o relator para analisar as

possibilidades de ampliar os

recursos. "Vou conversar ainda
com oministro da Educação, Tarso
Genro. Mas nessa área tudo

converge para a consolidação do
Fundo para o Desenvolvimento do
Ensino Básico", adiantou.

SETORIAIS - No Senado, o
PT assumirá a relatoria do

Orçamento para osMinistérios do
Trabalho e da Previdência e

Assis tência Social. Até o I
fechamento desta edição, o �

PMDB ainda não tinha indicado
os nomes para as relatorias de
Infra-estrutura e Justiça e Defesa.
O senador João Ribeiro (PFL) será
o relator de Poderes do Estado e

I
Representação. , I

ARQUIVO/CP IMAGEM!

Merss assumiu quinta-feira a

relatoria de Educação

Parabéns a todos!

Aluno Marista recebe Certificado na

Olimpíada Brasileira de Física

O aluno da 2" série do Ensino Médio do Colégio Marista São Luís,
Diogo Pires Gili, recebeu no início de novembro na UDESC em Joinville,
o Certificado de Participação na Olimpíada Brasileira de Física. Ele foi
classificado em 7° lugar no Estado de Santa Catarina.
Esta atividade foi realizada em três etapas e monitorada no colégio
pelo Prof, de Física Juscelino Sakai.

'

O Colégio Marista proporcionou ao grupo de alunos do Ensino Médio,
a preparação para as fases desta importante atividade, organizada
pela Sociedade Brasileira de Física.
Esta foi a primeira participação do colégio neste projeto nacional e o

empenho do professor e de todos os alunos participantes deve ser

considerado.

Diogo P. Gili foi o único aluno
.

de Jaraguá do Sul e o único
aluno Marista a receber o

certificado, entregue aos vinte

melhores classificados do

estado, estimulando os outros

alunos para em 2005 reiniciem
os trabalhos de pesquisa e

estudo.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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contribuintes estão dispensados de
apresentar a declaração de isento.
São os que se inscreveram no CPF!

�Precisam declarar o

Imposto de Renda
,

quem recebeu até

�$ 12.696 em 2003
I
,

! }ARÁGUÁ DO SUL - Termina

Ihoje o prazo para os contribuintes
!isentos do Imposto de Renda

I'entregarem as declarações deste
,ano. Até a última sexta-feira,
lcerca de 5,7 milhões de

Icontribuintes ainda não tinham
lenviado as declarações. Dos 50
:milhões de declarações previstos

. I

[para este ano, 44,3 milhões já

Iforam entregues. No ano

passado, 55,5 milhões de

Ideclarações foram entregues à

lReceíta Federal.
I Estão obrigadas a declarar todas

las pessoas físicas inscritas no CPF,'
Iresidentes no Brasil ou no exterior,
Idispensadas de apresentar a

Ideclaração anual em março e abril
ldeste ano.
I

IEm geral, são obrigadas a declarar

Ias pessoas físicas que receberam

! rendimentos tributáveis, em 2003,

Ide
até RI 12.696. Algum

neste ano; o cônjuge ou

companheiro e o dependente, cujo
número do CPF já foi informado
pelo contribuinte que apresentou a

declaração emmarço e abril deste
ano; e a pessoa física que, embora

dispensada, já entregou a

declaração anual.
O chefe da agência da Receita

Federal de Jaraguá do Sul, João
Batista Nunes Coelho estima que
10% ainda não entregaram a

declaração. De acordo com

Coelho, a estimativa é nacional,
já que a agência local é vinculada
à delegacia de Joinville. Até
ontem à tarde, segundo Coelho,
65 mil declarações foram

entregues de contribuintes de

Joinville, São Bento do Sul,
Canoinhas, Mafra emicrorregião
do Vale do Itapocu.

O chefe da agência local alerta
para a necessidade de docsmentos
como o título de eleitor, CPF e RG.
"Muitos contribuintes estão

esquecendo o título de eleitor,
especialmente os que estão

fazendo a declaração nas casas

lotéricas", alerta o chefe. O

I

!
I

I A AIJS-ASSOCIAÇÇÃO DAS IMOBILIÁRIAS DE'JARAGUÁ DO SUL-SC
I Tem a honra de convidar os associados, para ojantar de posse da
nova diretoria gestão 2005/2006, no dia 02 de dezembro, quinta
feira, às 20 horas, no Restaurante AABB - Associação Atlética Banco
do Brasil,sito à Rua Adélia Fischer, 13.

CONVITE:

concurso: 473
09 - 11 - 13 - 14 - 17 - 27 - 28
31-33-4662-.68-69-71
73 - 79 - 86 - 92 - 94 - 97

concurso: 03888
10 Premio: 48.731
r Premio: 07.382
30 Premio: 02.492
40 Premio: 29.007

50 Premio: 65.726

concurso: 61 9

08 - 12 - 14

16 - 19 - 46

concurso: 1379
33.- 46 - 50
66 - 76

r

o
r

"

o

OBRIGAÇÃO

CÉSAR JUNKES

,

,

Termina hoje o prazo para declaração de isento
, .

I

;
tv1ARIA HELENA DE MORAES

Terezinha Reichelt declarou seu imposto dB isenta ontem à tarde

contabilista Dílson Porath, da DL
Contisul, diz que seu escritório de
contabilidade atendeu cerca de
100 contribuintes, número

considerado baixo, até porque a

declaração de isento pode ser feita

pela internet ou casas lotéricas.
A empregada doméstica

Terezinha de Jesus Reichelt, 51

anos, teve que ir duas vezes até a

agência lotérica para concluir a

dedaração de isento. "Da

primeira vez que tentei não

consegui porque faltou um

documento", admitiu Terezinha,
que fez sua declaração ontem à

tarde, em uma casa lotérica do
centro da cidade.

Amais fácil e rápida é pela internet (www.receitaJazenda.gov.br).O se�:,
funciona 20 horas por dia (fica fora do ar das 3h às 7h).Nas agências'
correios, próprias ou franqueadas, a declaração via postal regist� I(

custa R$ 2,40. Algumas agências oferecem o serviço via on-line, pai
1,30. Nas casas-Iotéricas conveniad�s com a C�F a entrega é feital
meio de um volante. Custo: R$ 1,00. E a forma de entrega preferidp P1:
contribuintes (22,2 milhões até sexta-feira). A internet vem a seguir (lI
milhões). A entrega também pode ser feita pelo telefone. O Receitai
usa o número 0300-78-0300 (R$ 0,30 por minuto mais impostos, se

telefone fixo, é R$ 0,77 por minuto mais impostos, se de celular). a

Ligações do exterior são feitas para o número 55-78300-78300 (ta e
internacional). Ele serve apenas para as pessoas físicas que moraml
Brasil, mas que estejam em trânsito no exterior. Ao usar o Receitafonl,
contribuinte deve ficar atento ao número de sua declaração, informdi
ao final do processo, e anotá-lo. O serviço funciona 24 horas por dia. r
.Os contribuintes com CPF e que moram no exterior somente pod lU
declarar pela internet.
Os correntistas do Banco do Brasil poderão fazer a declaração co

S

débito direto em conta, em qualquer terminal de auto-atendimento'
BB.Custo:R$l,OO. is

!'leste ano, os contribuintes contam com mais uma opção para declaR lu
o Banco Popular do Brasil (subsidiária do BB), com pontos de atendime e

em padarias, supermercados, farmácias e outros locais. O custo é de v

1,00.

P
CPFs cancelados - Os contribuintes isentos são obrigados a entregai Ia

declaração para manter o CPF em dia (na condição de "regular"). Qu O�
não entregar a declaração por um ano terá o CPF incluído da relação
"pendentes de regularização" (há 1 7,2milhões nessa situação). Sea entr

a

deixar de ser feita por dois anos seguidos, o CPF é cancelado em janei
ar

do ano seguinte.Quem tiver o CPF cancelado não poderá abrir conta II

banco, obter empréstimos, participar de concursos públicos, tili
passaporte, receber aposentadoria e assinar financiamento habitacos ip

liA Galícia como porta de entrada para a União Européia"
foi o tema da palestra de abertura do 2° Encontro de Negócio
Internacionais, que começou ontem e prossegue até quinta-feira.
Charo Lorenzo Pontevedra, Alberto Rocha e Juan José Maria Lago
foram os palestrantes da noite.

Prazo final para sacar o abo
�1

salarial é 30 de junho de 20� o�
}ARAGUÁ DO SUL - O

Ministério do Trabalho e do

Emprego já está pagando o abono
salarial referente ao ano de 2003.
O abono é um direito do
trabalhador previsto pela
Constituição Federal e que

corresponde a um salário mínimo
- R$ 260,00 - que é pago todos os

anos pelo governo. O pagamento é

escalonado por data de
nascimento. "No dia 24 de
novembro foi a data para quem
nasceu em junho, mas quem

perdeu prazo pode se dirigir até a

Caixa e retirar o dinheiro porque
ainda tem até abril para receber o
abono referente ao ano de 2002",
explica a gerente da agência
central da Caixa Econômica

Federal, Irine Maria Schwarz.

Ainda de acordo com Irine MI IS

já foram pagos na agêncial nt

(referente ao abono antei

3.725 abonos, num totaldeRll fmilhão, e 7 .089 rendimento-
Este ano deve receber o ah

salarial o cidadão.'<;Jue trabal� V
pelo menos 30 dias com cartl

assinada, recebeu até doissf 101
mínimos durante o período, n

. r[
cadastrado há pelo menos em

o

desde no (PIS) Programa
pi

Integração Social, ou no p�
U

(Programa de Formação �
Patrimônio do,Servidor públia I

e foi devidamente informado
a

empregador na Rais (Relai r

Anual de Informações Socia�) �
benefício pode ser retirado coOl

(
número do PÍS ou com o Car'

I

Cidadão.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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APAE

o nvolvimento da comunidade
é meta da nova presidência

"

pai
'eita
:Ja� Maria Tereza quer
�w .

eita! plantar equoterapía
'5,se ampliar inserção no
O(t ercado de trabalho

)rm. jARAGUÁ DO SUL - Maria
'dia, reza Nora foi eleita para

PI
od wmir a presidência na Apae

ssaciação de Pais e Amigos
o (O Excepcionais) nos próximos��' ,

isanos. A advogada exercia

ecl,n unção de primeira secretária

mef entidade. Dentre as metas da

'dei I'agestora, estão a ampliação
número de padrinhos da

pae, implantação da equo
eg,l rapia, ampliação da inserção'
'�U os jovens no mercado de
-aos abalho, aumento da horta,
rtr li
an�

ara amp lar o contato com o

Ita eoambiente e aproximação da

"til' munidade. "Queremos trazer
:i 'pessoas para conhecerem as

stalações e os trabalhos reali
JOOS pela equipe", explica.

m Fundada em 12 de julho de
m, tem sede própria de 5.1 mil

II) etros quadrados de área

IV onstruída no bairro Centenário,

rl, esde maio de 1999. Hoj e a

110 ntidade conta com 50 fun-

cionários, sendo 27 professores e

atende 250 alunos. A despesa
média mensal da entidade gira
em torno de R$ 42 mil, e é paga
com repasses do governo

federal, estadual e municipal,
além da ajuda da comunidade,
que contribui com cerca de 30%
do valor final, e dos eventos

como a galetada, realizada em

maio, feijoada, em julho, e o

lanche da primavera, em

setembro.
VOLUNTÁRIAS - Além

das contribuições da comu

nidade, o voluntariado é uma

das bases do fun-cionamento da
entidade. A dona de casa Nair

Wiele, faz parte do Clube de
Mães e há mais de 20 anos faz
trabalhos manuais para
'incrementar a receita da
entidade. Da contribuição dela
e das outras seis colaboradoras

já foram comprados dois com

putadores, máquina fotográfica,
filmadora, louças e outras

necessidades. "Nos encontramos
uma vez por semana, mas nosso
trabalho se estende para nossas

casas", conta, revelando

conseguir pelo menos R$ 2 mil

por ano nos trabalhos e nas rifas
dos tapetes artesanais, outra
'obra confeccionada pelas vo

luntárias.

otógrafo do Correio do Povo
a�
,al� vence concurso estadual
rtr

'

W BWMENAU - o repórter-

1"
fotográfico do Jornal Correio do

cin rovo, Raphael Günther, venceu
ta

olOº Talento Universitário,
J� �Iomovido pela Furb (Fundação
o Universidade Regional de

lia �Iumenau). O concurso

, titadual reuniu cerca de 400I '

a( !lunos dos cursos de Co-

5), municação Social do Estado,
oU! arvidido em 15 ca tegorias.
r� �ünther conquistou os primeiro

1terceiro lugares na Categoria
fotografia Digital- com as fotos

ada-Gigante e Motocross.
O Talento Universitário é

lJl evento de premiação que
lisa estimular e motivar o

estudante de comunicação
lUcia I publicidade e

,ropaganda a divulgar e

tonhecer os trabalhos
aesenvolvidos durante o período
acadêmicos nas principais
Universidades de Santa
�tarina. Promovida há 10 anos,
ojalento Universitário vem

�ra reconhecer e valorizar o

trabalho do acadêmico e

�ofissional.
Dos sete trabalhos apre-

sentados, dois foram premiados.
"A escolha do material
aconteceu pela adequação ao

contexto solicitado, que era a da

publicidade", explicou Günther
que fez sua estréia nos concursos

fotográficos. "Esse prêmio é um

incentivo para outros desafios",
'finalizou o estudante dos oitavo

período de Publicicf�-Mê'NK�
Propaganda.

Günther: "Prêmio é um

estímulo para novos desafios"

FOTOS, cESAR JUNKES

Nair Wiele há 20 anos faz trabalhos voluntários para ajudar a Apae

ESCOLA É A 2a.CASA DOS ALONOS ESPECIAIS
<li

A massoterapeuta e psicanalista Zulmira do Rosário da Silva, 44 anos,
cuida há 25 anos, de Everson Knop, 40, que é excepcional. Segundo ela, o
apoio da entidade é imprescindível na educação dele."A escola ajuda no

desenvolvimento e na independência. Quando ele está na Apae se sente
num segundo lar e quando não está pergunta se é dia de ir à escola';
revela. Everson teve uma história de rejeição, que até hoje a madrasta
tenta trabalhar. Adotado recém-nascido, passou a ter problemas mentais
aos três meses de idade. Rejeitado pela mãe adotiva por causa do problema,
foi morar com a tia, depois da separação dos pais. Aos 1 S anos, o pai se
casou com Zulmira e viveu com ela-durante 18 anos. Zulmira ficou sozinha

depois o marido a abandonou para viver com outra mulher.mas problemas
o levaram ao suicídio."Foi o Everson que encontrou o pai morto. E agora
ele só tem a rnirrrrelembra o fato ocorrido há quatro anos e q,ue até hoje
Everson comenta. Atualmente ele vive com Zulmira e usa cinco diferentes
medicamentos para tratar o trauma. "Mas pelo menos ele tem a escola

para dar apoio, que é uma base muito importante para o desenvolvimento
físico e mental'; comenta informando que entrou com processo para
pedir a guarda dele.

Trabalhos interdisciplinares de

arquitetura defendidos em banca

Equipes desenvolveram trabalhos com o tema estruturas efêmeras

}ARAGUÁ DO SUL - Os comoprojetoselecionado,exposiçães
acadêmicos de Arquitetura e mundiais.
Urbanismo daUnerj desenvolveram Os trabalhos estãoexpostosnohall
trabalhos e apresentaramembanca, do curso de arquitetura e

ontem, o assunto "EstruturasEtême- desenvolvidos pelos estudantes
ras". A atividade desafiou as equipes durante o semestre, como desenhos,
a pesquisarem e desenvolverem uma maquetes, estudos da forma e

amostra em tamanho reaL estrutura, modelagem, entre outros
A professora de antropologia e detalhes da proposta. "Com estes

história, TerezinhaBublitz, informou trabalhos os alunos conheceram

que diversos temas foram materiais e entenderam as formas de

pesquisados, como a arquitetura de aplicações", explica acrescentando
circos, feiras-livres, festas populares, que a pesquisa permite ao aluno não
cidades cenográficas, eventos só projetar como decorar levando em

consideração as formas e texturas.

CP' NOTAS
... CRIME

Policia pega estupradores e� Schroeder
Guarnição da Polícia Militar de Schroeder encontrou na manhã de

domingo, próximo ao Salão Rio Camarada, uma mulherque disse ter sido
estuprada.Aos prantos, relatou aos policiais que um homem teria invadido
a residência e usando uma faca ameaçou a ela e a seu filho. O homem
estava acompanhado de um cúmplice que ficou vigiando a casa. Após a

ronda os policiais detiveram os dois suspeitos, que já tinham trabalhado
na residência da vitima. Os policiais supõe que o motivo do crime seja
vingança. A faca de cozinha utilizada para coagir a mulher também foi
encontrada.

... MOSTRA DE DANÇA
SociedadeCulturaArtísticaapresenta resultados
AScar,promove na quinta-feira apresentaçãodo resultado obtido durante
o ano na área da dança. A II Mostra de Dança Scar e convidados vai reunir
bailarinos da instituição e de grupos da região, dando forma ao projeto de
fortalecimento do movimento da arte em nível regional. No evento, que
acontece às 20 horas, no grande teatro do Centro Cultural, serão
apresentadas 12 coreografias de balé clássico, dança de rua, e de acrobacia
aérea e de solo, ao lado de coreografias dos convidados. A mostra de

dança conta com a participação especial do Balé Experimental da Escola

Municipal da Casa deCultura de Joinville, com duas coreografias assinadas
pelo professor e coreógrafo Marcos Sage. O grupo é premiado em vários
festivais pelo Brasil, entre eles o de Joinville, Santa Maria (RS), Festival
Brasileiro de Dança (São Paulo), Niterói (RJ), Passo de Arte (Santos), e o

Festival Internacional da Bahia, entre outros. Os ingressos podem ser

adquiridos na Scar e custam RS 5,00 e RS 2,50 para estudantes, menores
de 18 anos e maiores de 60 anos.

... CIRCUITO CULTURAL

ElbaRamalho éatração em Joinville
o Circuito Cultural Banco do Brasil traz a Joinville, a cantora Elba Ramalho,
omultiinstrumentista AntônioNóbrega, omímicoMiquéias Paze omágico
Gabriel Louchard, que estarão ao lado de artistas locais selecionados pelo
projeto. O evento acontece de 2 a 5 de dezembro numa estrutura de
tendas montada num terreno localizado na avenida José Vieira (entre o

Hipermercado Big e o Centro de Atividades do Sesc, próximo ao

Centreventos Cau Hansen). Haverá atrações para todas as idades - música,
dança, teatro, artes plásticas, oficinas, seminário educativo e mostras de '

vídeo e cinema. Durante os quatro dias do evento, artistas catarinenses
selecionados pelo projeto dividirão palco com convidados nacionais. O :
espetáculo'FiquratdeAntonio Nóbrega,abre a etapa Joinville do Circuito, :
no dia 2 de dezembro, quinta-feira, às 21 horas, na Tenda Principal.

Comércio e Decoração TAILANDA
Parabeniza todos os clientes aniversariantes do mês de dezembro. E deseja a todos
em geral, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Caso seu nome não esteja na lista
e é nosso cliente TAtLANDA, favor comunicar-nos. Fone: 376-0419

01 - Asnilda Roveder Grossklass - Beatriz R6eder Chuica;
02 - Patrícia Hevenz - Rosilene Lange K6pp;
03 - Ana Carolina Volkmann - tsolde Borchardt - Walter Schmidt - Silvano Barcelo; �
04- Lorena Giese - Marileia Martendal - Lenir V61z - Alexandra 15. Borchardt - Sidnei
R. Krüger;
05- Maria tnês Ranh - Sirlene Urbanski - Asta Hamburg - Valtraudt Laube - Débora
�h�

,

06 - Soraia Siebert - 'lenita Drager - Franklen Josias Porath -

07- Iracilda Flor Krause - Amo Hamburg - Sidmar Volkmann -

08 - Maria Nitzke - Andressa da Silva - Rafael Krüeger - Maria Conceição Nazário

Baratto;
09- Jaqueline Wudke - Wally Araldi - Kethin Aline Konell -;
10- Marcos Roberto Cantavick - Rosemar de Oliveira;
11- Elmar Dalmann - René Heimann - Edílson Grüetzmacher;
12- Arlete Sell Kempzynski;
14- Roseli Volkmann Selke;
15- Cleusa Rafato Barcelo - Elvira Durnke V61z;
16 - Suelen Nitzke - Norma Seiler - Jamir Briese;
17 -r Everaldo Luiz da Silva - Luciano A. Spezia - Jamerson Jordi Laube -

18 - Jânio Mirson K6pp;
19 - Silvia Aparecida Flor Kreutzefeldt;
20 - Rosiha Strelow;
21 - Astalina Hamburg - Vera Kõpp Dorival Sell;
22 - Fabiano Laube - Tânia M. Mass Hamburg - Ravina Crista Petter Mathias;
23 - Lemiro Schünke - Elzira Jantz - Sandra Betina Krüger;
24 - Jurandir Michels (Lika) - Juliana Schoenfelder - Rejane Zilz;
25 - Reno Jantz;
27 - Dorinéia Schulz - Dorali Schulz - Valdino Laube - Sirlene Nunes Vieira;
28 - Kátia Tamires Strelow - Jean Marcel Reinhold - Egon Krüeger;
29 - Roseli Dalmann - Adernar Hamburg - Cleonice Alves Duarte - Rejane Kr6ger;
30 - Ani Selke Krüger - Jeny Adriano;
31 - Odilei Grützmacher - Marlize Knopp - Rogério Kath - Armando Schulle;

A LojaTailanda agradece ao Jornal Correio do Povo pela participação no ano de 2004,
e recomenda a todos os seus clientes Tailanda a fazerem a assinatura do Jornal, que
com certeza lhe trarão as melhores informações.
Grata Loja Tailanda
Feliz Natal à Todos!!

Rua Exp. Cabo Harry Hadllish - 831- próximo ao Angeloni
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Ministério Público denuncia
fraudes no Bolshoi de Joinville

DA REDAÇÃO - Procuradores
da República investigam de
núncias de irregularidades na

Escola do BaléBolshoi de Joinville.
O responsável pela vinda do grupo.
ao Brasil, o empresário Antônio
João Ribeiro Prestes - filho do

legendário 'comunista Luiz Carlos
Prestes -, é acusado de formação
de quadrilha, lavagem de
dinheiro, evasão. de divisas e

peculato (apropriação de bem

público).
No contrato do Balé Russo

com a Prefeitura de Joinville o

Bolshoi é representado pela
empresa Paramount Advisory
Services, de Prestes. A empresa,
com sede na Irlanda e conta

bancária no paraíso fiscal, recebe
da Fundação Cultural de Joinville
todos os custos da Escola, que
alcançam US$ 192 mil por ano.

Investigando o caminho desse

dinheiro, os procuradores
descobriram irregularidades.
"Verificamos que a empresa

Paramount foi dissolvida, em

2:001. Desde então esse dinheiro
e�tá sendo remetido para uma

empresa fantasma", explica o

procurador da República Davy
Lincoln Rocha. O Fantástico
mostrou um documento,
fornecido pela embaixada da
Irlanda, que comprovaria que a

empresa Paramount deixou de

existir em julho de 200l.
O Ministério Público também

questiona o contrato de patrocínio
do Bolshoi com a Empresa de
Correios e Telégrafos, no valor de
R$ 10,5 milhões. Segundo a ação
pública, o Bolshoi de Joinville pagou
comissão desse patrocínio a três

empresas de João Prestes - a Progress,
R. Prestes e Zait ZTR; além de uma

quarta empresa que está no nome

do contador dele. O valor das
comissões chega a R$ 712 mil.

O Bolshoi brasileiro é uma

instituição beneficente, sem fins

lucrativos, que oferece cursos

profissionalizantes a mais de 200

crianças. João Prestes e-amulher, [ô
Braska Negrão, superintendente
geral do Bolshoi brasileiro, são

acusados de enriquecimento ilícito
e de uma série de irregularidades
na administração do instituto.

A denúncia foi feita pelo
Programa Fantástico, da Rede Globo,
que perguntou a Prestes sobre a

dissolução da Paramount na

Irlanda. "Essa empresa era

originalmente estabelecida na

Irlanda e mudou-se de erfflereço
. para as Ilhas Seychelles", respondeu.

A reportagem do Correio do
Povo tentou várias vezes entrar em
contato com o empresário João
Prestes e até o fechamento desta

edição não recebemos nenhum
retomo.

Edital de Convocação
:A Liga Regional do Vale do Itapocú de Bocha e Bolão, através
"
de seu presidente Aldo Bartel, vem pela presente convocar

-o conselho fiscal e os presidentes dos clubes filiados ou
•

seus representantes legais a participarem da Assembléia
Geral Ordinária com a seguinte Ordem do Dia:

Análise do novo estatuto

Análise do Balancete Financeirà 2004

Assuntos gerais

Data

Local: Clube Atlético Baependí
07/12/2004

Falecimentos
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COMPETiÇÃO

Mulheres são destaque no

Catarinense de Hipismo
MARCIA BENTO

� o hipismo é visto
como esporte da

aristocracia, pois era

praticado por nobres

JARAGUÃ DO SUL - A sexta

etapa do Campeonato Catarinense
de Hipismo foi realizado pela
primeira vez na cidade, na Hípica
Jaraguá. Estiveram reunidos

representantes de todo o estado.
Segundo Márcia Alberton, da

empresa organizadora do evento,
mesmo com a chuva todas as

provas ocorreram naturalmente.
"O público compareceu, mesmo

sendo o hipismo um esporte
desconhecido", afirmou.

Com um investimento de
trinta mil reais em premiações,
estrutura e divulgação, o evento
foi considerado um sucesso. "O

hipismo, além de ser um esporte é

também um estilo de vida.
Conviver com um ser vivo ensina
muita coisa", afirma Eduardo
Horn, presidente da Hípica
Jaraguá. Segundo ele, o hipismo
é um dos esportes mais

recomendado por psicólogos, pois

Participação das mulheres vêm aumentando cada vez mais nas competições

aumentaci a autoconfiança,
controle, disciplina e deter

minação.
O grande destaque no sábado

foi a amazonas Flávia Tereza

Schaefer, 13 anos, de Brusque. Ela
treina há oito anos e venceu na

categoria Série Preliminar, com
barreiras de até 1,10 metro. "Não
sei se quero ser uma profissional,
mas treino seis vezes por semana e

consegui uma vitória importante
aqui hoje", relata. Horn explica
que o hipismo é o único esporte
em que as mulheres concorrem

de igual para igual com os homens.
"Muitas vezes as mulheres são até

melhores, já que possuem uma

sensibilidade maior. Força não

resolve.", compara,
A preparação física do

cavaleiros é tão importante quanto

o tremamen to dos cavalo
"Qualquer mudança na posi�
do pé, no controle do cavalo, co
as rédeas ou com as perna
ocasiona uma reação díferenel I.

1" H P'
r

cava o ,compara orno or ss
. - �
impor tan te a preparaçao

concentração do cavaleiro, qu
e

deve estar preparado fisicamem
com exercícios aeróbicos com

natação e corrida.
o

Brasil vence a Argentina e está na semifinal do Mundial
DA REDÁC;ÃO - Com a vitória

.

de 2x lrsobre a Argentina, com os

três gols marcados no primeiro
tempo, o Brasil garantiu a

classificação para a semifinal doV
Mundial da Fífa de Futsal. A

partida aconteceu ontem, em

Taipei (Taiwan). A ou tra vaga do
grupo será decidida entre os

argentinos e ucranianos, hoje. Já a

seleção brasileira volta a entrar em

quadra amanhã, às 8 horas (horário
de Brasília), contra os Estados
Unidos.

O Brasil saiu na frente logo no
início do jogo, com um chute forte

do pivô Sími. O mesmo jogador
marcou o segundo, aos cinco

minutos. O gol argentino saiu da

seqüência, comGonzalez, após boa
jogada do ataque. Poucas chances
foram criadas depois, a não ser um

chute de Falcão na trave. Os

argentinos não conseguiam
concluir em gol e a partida
terminou assim.

Para o treinador Fernando
Ferretti, os argentinos jogam nos

erros do Brasil. "E nós preferimos
não nos arriscarmuito. Precisamos

jogar de acordo com cada partida",
analisou. Já Falcão disse que a

seleção preferiu não dar chances

para os contra-ataques argentinos.
"O que importa é o resultado.
Sabemos que foi um jogo feio e

chato, mas o espetáculo nem

sempre é importante", disse.
Fernando Larranaga, treinador

daArgentina, disse que os dois gols
do início da equipe
desestabilizaram a equipe.
"Encontramos a surpresa dos gols
nos cinco minutos iniciais e os

jogadores ficaram um pouco

angustiados e demoraram uns oito

minutos para voltar para o jogo",
comentou.

FATOS

• Pelo Grupo E, a Espanha,
uma das favoritas ao título,
perdeu para a Itália por 3x2
e Portugal venceu a

República Tcheca por 8x4,

• A seleção brasileira volta

a entrar em quadra
amanhã, às 8 horas

(horário de Brasília), contra I

os Estados Unidos, com
transmissão ao vivo da

SporTV e da Bandeirantes,

Cláudio Pitbull disse que faltou garra aos jogadores
Faleceu às 17:00h do dia 27/11, o senhor Olimpio Uller, com DA REDAÇÃO _ O atacante cuperando de uma lesão no rapeuta Marcos Kim u r a ,idade de 62 anos. O velório foi realizado em sua residência e o do Grêmio, Cláudio Pitbull, joelho direito, o lateral enquanto Galeano foi
sepultamento no Cemitério Barço Campinha. declarou ontem que a falta de Luciano Almeida, que estava liberado para tra t.ar de
Faleceu às 17:10h do dia 27/11, o senhor Alfredo Drews, com vontade de alguns com- com dores no tendão, também assuntos particulares.idade de 76 anos. O velório foi realizado na Igreja Evangélica panheiros foi o principal voltou aos treinos físicos. Mas Quem deu uma respiradaApostolo Paulo e o sepultamento no Cemitério Rio da Luz 2°.

motivo do rebaixamento do o treinador fala em cautela e foi o Flamengo, que venceu o
Faleceu às 07:30h do dia 28/11, a senhora Helga Kreschmer tricolor gaúcho. Com 19 gols vai esperar até sexta-feira para Palmeiras por 2x 1. Para o
Wulf, com idade de 75 anos. O velório foi realizado na lqreja ' - ilhei d ver se eles terão cond içõ es de ' '

A d d f'na competiçao e o arti ena o t e crn co n ra e, 01 uma
Evangélica Luterana de São Lucas e o sepultamento no Cemitério

time, o jogador ainda disse que jogo. vitória com a cara rubro-negra,MunicipaldoCentro. o e m p a t e contra o líder No Figueirense, depois da com muito suor e coração.Faleceu às 21 :30h do dia 28/11,0 Jovem Marcia Luiz Schineider, A tlé tico-PR teve sabor de vitória contra o Atlético-MG, Sobre as reclamações do meia
com idade de 24 anos. O velório foi realizado em sua residência e

vitória. os jogadores se reapresentaram Zinho, que não gos tau de ser
o sepultamento no Cemitério da Barra do Rio Cerro.

Em Criciúma, o treinador na tarde de ontem. O meia substituído, o técnico disse
Faleceu às 06:00 do dia 29/11, a senhora Helena Tonczak Lori Sandri recebeu mais uma Bilu - com uma entorse no que, quando o jogador refletirWesolowski, com idade de 64 anos. O velório foi realizado em sua boa notícia, Depois do volante tornozelo direito - ficou em sobre o que fez, vai ver queresidênciaeosepultamentonoCemitérioGuarani-mirin. Paulo César estar se r e- tratamento com o fi s io te- não tinha razão,
------------------------------------------------------------------�------------------------------------------------------------------

._ ..... _"_.
__ ."-_____.....-

Fone/Fax: (47) 370-8655
� �!�f� w������!_�_!����, ����. V��� ����: ��!��� ��_��t: �ç

I PRÓXIMOS JOGOS]
04/12 - Sábado
Criciúma x Paraná
Fluminense x Ponte Preta
Goiás x Palmeiras
Guarani x Figueirense
Atlético-MG x Paysandu
Corinthians x Vasco
05/12 - Domingo
Internacional x Cruzeiro
Flamengo x Coritiba
Vitória x São Paulo
Santos x Grêmio
Atlético-PR x São Caetano
Juventude x Botafogo

"""""II

Novo ConcellD
em Transporte
Transporte para
Ilumenau [FurbJ,

Joinville [Udese, Univille e Senai)
além de viagens estaduaiS e interestad���

l
iAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Pilotos enfr ntaram chuva
e lama nos 80 Km de trilhas

contraram, no

mingo, pelo interior

Massaranduba

MASSARANDUBA - o primeiro
contra de trilheiros da cidade,

� anilado pelomotoclube Bicho
" Trilha, reuniu 276 motociclistas
! I domingo. A expectativa da

I

, 'ação era receber 300 motos
nem a chuva foi considerada

tor para desistência dos

rticipantes. Após percorrer 80
uilômetros de trilhas os

I 'cipantes foram recepcionados
va Oi

I d fr '-

, , o a moço e con atermzaçao.
OSI� Após um atraso de quase uma
J, c íd d trilhei d Caasat a os erros o entro
�rna! ,

M
"

I II sportlvo urucipar, ogo na
nteú" bida f, nnetra su 1 a mgrerne os
'ISSO

,

. micipan tes sofreram um
:ao f "A Imgarralamento. rec amação
�� ,

d
lentl

ais constante era a presença e

otos com pouca capacidade de
com

IOlque e pi otos inexperientes.
machuva que caiu na noite de
'oado e durante toda a manhã
t domingo as trilhas ganharam
ma e ficaram escorregadias,
tolando algumas motos.
Para este encontro vieram

Itpresentantes dosmotoclubes de
toda a região, entre eles o

�ananalama", de Corupá, "Bicho
I

Hama", de Jaraguá do Sul,

I tuaralama", de Guaramirim e de

&hroeder, os "Motoclube Javali"

FOTOS: CtSAR JUNKES

Trilheiros de vários municípios enfrentaram muita lama no interior de Massaranduba

e "Tatunalama".
A proximidade com o Natal

também inspirou alguns
participantes, que compareceram
vestidos como Papai Noel. "Tive a

idéia quando passei por uma

vitrine e vi a roupa. Tive que fazer'

alguns furos, para não esquentar",
afirma Nilson Tecila, de Jaraguá
do Sul. Ele admite também que
esta é uma forma de chamar a

atenção e conhecer outros

participantes, "Dá um pouco de

vergonha, sair vestido assim, mas é

importante por que podemos
mostrar para as crianças que nós
não somos apenas um bando de
caras loucos que andam demoto",
confessa.

Enquanto os homens se divertiam na lama as esposas, namoradas e

filhas viveram um domingo sem programação. Algumas reclamaram
da falta de organização, "Eu 'sempre tento estar presente, apesar de
nunca fazer nada. É que os homens se conhecem aqui e sob a influência
do grupo eles podem aprontar" afirma uma delas, que como as outras

,presentes pediram para não ser identificadas.
Ao mesmo tempo em que a organização da prova reconhece que a

presença das mulheres seja importante, afinal elas ficam responsáveis
pelas inscrições, não há uma preocupação para desenvolver um trabalho

paralelo de confraternização para elas. "No nosso grupo só tem um

encontro por ano em que as mulheres são convidadas para se divertir"
afirma outra mulher presente,
Ao mesmo tempo elas reconhecem que é importante que estes

encontros aconteçam."Fico mais tranqüila quando o meu marido vem

para uma trilha organizada, por que a organização mantém equipes de
apoio e ambulâncias.É uma segurança a mais.lafirrna Elaine Frankowiak,
de Corupá.

IBriga' pelo título do Amador prossegue no sábado

�itóriil (calções escuros) manteve a invencibilidade nos Aspirantes

JARAGUÁ DO SUL - Jogando partiu pra cima e marcou logo
tillcasa, o Flamengo empatou aos nove minutos com Adilson.
till3x3 com o Vitória na Gomes empatou aos trinta

�rüneira partida da final do minutos, mas Marinaldo fez o

Darn.peonato Amador da 1 a segundo do rubro-negro aos 36
IVISão. Uma vitória simples de e Dias, de pênalti, ampliou aos

�,Ualquer das duas equipes dá o 39, fechando o primeiro tempo
Irtulo e o empate leva a decisão em 3x 1.
�araos pênaltis. Nos Aspirantes, Na etapa final, o Vitória se

;Vitória venceu o Caxias por aproveitou da expulsão de
xO e precisa apenas de um Adriano, aos dez minutos, e,

�illpate para levar o troféu. com um homem 'a mais e a

encendo por qualquer placar, entrada de Welson e Nando, foi
�o Pt" , b d C'

,

b '

I OXlmo sa a o, o axias pra cima e aca ou coriquis-
'va a decisão para os pênaltis. tando o empate, Daniel fez o

I
Ern uma partida com dois segundo do time do Rio da Luz

tllJpos distintos, o Flamengo e Díoneí, em cobrança de falta,

Vitória e Flamengo fizeram jogo com dois tempos distintos

empatou a partida.
Já nos Aspirantes, o Vitória

confirmou o favoritismo e

venceu por lxO, com gol de
Fabiano aos 23 minutos do

primeiro tempo. Com a vitória,

.

a equipe manteve a inven-

cibilidade de 15 partidas, sendo
14 vitórias e uma derrota, Além
da melhor campanha da com

petição, a equipe tem Maicon
na artilharia com 14 gols.

CONFUSÃO - N a partida
dos Aspirantes, uma confusão
marcou a partida. Aos 31
minutos do segundo tempo,
Cleiton, do Caxias, revidou uma

-,

falta que' sofreu de Rei, do

Vitória, causando um tumulto
entre os jogadores. Os dois
atletas que iniciaram a

confusão foram expulsos pelo
árbitro da partida. (JPl

ACOMPANHE O PILOTO
,

PELO SITE

�.kre'$jr.cOm.lr

SMWf%J4 FiPMMfMii §!MW4;W4'*,",6

Ronaldinho Gaúcho é finalista.
.

do prêmio de melhor do mundo"
DA REDAÇÁO - o meia

atacante Ronaldinho Gaúcho,
do Barcelona, foi anunciado
ontem como um dos três finalistas

para o melhor de melhor do ano

em eleição da Fifa. Seus
adversários na disputa são os

atacantes Shevchenko (Milan) ,

e Henry (Arsenal). O ganhador
será anunciado numa festa no

dia 20 de dezembro, no Zurich
Opera House, na Suíça.

O Brasil também estará

representado pela meia Marta,
vice-campeã olímpica nos Jogos
de Atenas, e que disputa o

prêmio de melhor do mundo
entre as mulheres. É a primeira'
vez que o Brasil tem uma

representante feminina. Suas
adversárias são a alemã Prinz
(campeã em 2003) e a

estadunidense Mià Hamm

"

(vencedora em 2001 e 2002).
Outros seis brasileiros estavam:,r

na lista de 35 pré-classificados ao'
prêmio divulgada no início de
outubro: os laterais Cafu e':
Roberto Carlos, os meias Kaká e'i

t

Deco, naturalizado português, e"
os atacantes Adriano e

1

Ronaldinho. Entre as mulheres,�
outras três brasileiras apareciam':'
na relação de 21 melhores:'!
Cristiane, Formiga e Pretinha. ';

Para este ano, a Fifa
modificou os critérios de escolha. �

Além da lista elaborada por�{
comitês da entidade, agora não�
apenas os treinadores das"

seleções nacionais podem votar.
')

r

Os capitães dos selecionados e, I

representantes do síndicato"
internacional dos atletas';
profissionais também tiveramo

. T
direito a voto.

'

Academias
Corpo &Mente

Para ficar de bem com a vidá!
• BOOY BALANCE.

• BODY CÓMBAT
.BODYJAM
.BODYPUMP
• GINÁSTICA LOCALIZADA
• MUSCULAÇÃO
• NATAÇÃO ADULTO E INFANTIL

.POWERPOOL
• HIDROGINÁSTlCA

. )

"\.;FLEXlBlbIDADE DE HORÁRIOS E DE MODALIDADES

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

R; 59,90 Acccrdes
O"'(�"CIXH>j��l"

E",,,llMl'�j�,,,,....d... lOOrn!
.p,.,,,,,,,,tr�O»\!� "$116.00

Amigos da
Informação

371 6524 371 2322
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ESPORTES
RIVALIDADE

TERÇA-FEIRA, 30 de novembro de 2004

Juventusmantém vantagem de empate na fina

Marcelo França (O) fez o gol tricolor e é o artilheiro da equipe com nove gols

Malwee a um empate do pentacampeonato

Leco (com a bola) foi o destaque da partida com dois gols

}ARAGUÁ DO Sul- Depois da
vitória de 6x2 sobre a Univali, no
último sábado, em Itajaí, a

Malwee está agora a um empate
do pentacampeonato do Cam
peonato Estadual de Futsal da
Divisão Especial. Os gols foram
marcados por Leco (2), Xoxo,
Xande, Valdin e William.
Valença fez os dois gols dos
itajaienses. Se confirmar o título,
os jaraguaenses se igualam a

Perdigão, de Videira, campeã em
1984,1985,1986,1988 e 1989. A
Malwee conquistou os títulos em
1999,2000,2002 e 2003.

Jogando em casa e com o

apoio da torcida, a Univali partiu
pra cima. Aproveitando dos
contra-ataques, aMalwee saiu na
frente aos quatro minutos com

Xande. Ambas equipes conti-

nuaram perdendo gols e o

primeiro tempo terminou mesmo

em 1xO para os jaraguaenses.
Precisando de um melhor

resultado, aUnivali volta para a

etapa final pressionando.
Sentindo isso, o técnico Marcos
Moraes colocou Valdin, para dar
mais força ao setor defensivo. O
segundo gol saiu aos dez minutos
com Xoxo, depois de bela jogada
individual de Valdin. A Univali
coloca o goleiro linha e acaba
sofrendo o terceiro com Leco, aos
12 minutos.

Um minuto depois, Leco
marca o segundo gol, ampliando
para 4xO a vantagem. Valdin
ainda ampliou aos 14 e William
marcou o sexto aos 17. Logo
depois, Valença descontou na

cobrança de tiro livre e a poucos

minutos do final, fez o segundo,
novamente em cobrança de tiro
livre.

O jogo decisivo acontece no

próximo sábado, no Wolfgang
Weege, às 20h30. Um empate no

tempo normal dá o título à
Malwee. Caso a Univali vença,
os jaraguaenses precisam apenas
de um empate na prorrogação
para confirmar o título. Durante
a semana, a equipe treina
normalmente em dois períodos,
com exceção de quarta-feira à

tarde, quando os atletas recebem
uma folga. AMalwee espera casa

cheia, já que essa é a primeira
decisão do ano em casa. No dia
15 de dezembro, a equipe embarca
para o Peru, para a final da Copa
América, contra o Kansas, numa
melhor de três partidas.

JULlMAR PIVATTO

�Leandro e Paulo

Sérgio levaram
o terceiro amarelo e

não jogam domingo

}ARAGUÁ DO SUL - O empate
em 1x1 em Brusque deixou o

Juventus mais perto do título do
Campeonato Catarinense da
Série Bl. Na partida do próximo
domingo, tanto o tricolor como o

Brusque precisam apenas de
uma vitória para confirmar o

título. Mas um empate no tempo
normal e na prorrogação dá o

troféu para o Moleque Travesso.
O jogo no Estádio Augusto

Bauer foi de dois tempos distintos.
Na etapa inicial, o Brusque partiu
pra cima desde o início,
querendo reverter a vantagem
juventina. Aos 16 minutos, o time

o J�mp Tasn mistlll'll dlverl!âQ, scõdo utilizando
I11lni·trªmpalln$.Il'��D BtMd8�e foi prolotada
e�pecialrnente pare a� çondlç��G fl$ices de
ariançada, O Jump Teen é mliioado para crianças
e partir dos 7 OMS de idade, estando 0$ pais
matriculados na Impulso ou qilo.

da casa acabou marcando com

Macedo, completando cruzamento
rasteiro de Esequiel. Mesmo com o

domínio brusquense, o tricolor
perdeu duas boas oportunidades
com Marcelo França e Sérgio.

Para o segundo tempo, o

técnico Itamar Schüller colocou
Paulo Sérgio no lugar de Kullman,
o que deu uma movimentação
maior no meio campo. O Juventus
voltou melhor e teve dois gols
anulados. No primeiro, Marcelo
França ajeitou com o braço e

marcou. No segundo, Ivan
desviou uma cabeçada de
Marcelo França, mas o juiz deu

posição irregular. "O primeiro eu

concordo que houve
irregularidade, mas no segundo o

Ivan estava em condições
regulares", cornentou Schüller.

Na met�de do segundo
tempo, começou a chover forte
no Estádio. Aos 24 minutos,
Marcelo França recebe dentro da

o JUl11p leen desenvolve � cQQrdenação moliOre
e Ibera � ene!1lia de g�;o�da. melhorapdo 8

ca�Qçidadn de COnC��Q 8 o humjlr,
O �ump Tean nHl�p os ef�w llSWItiv.os da vida
�eGe�� t;If!Indo � criiQllj1l da ;o� dos jQ90s
eletrilnlGR e da TV.

área chuta, o goleiro Alexan:
defende e, no rebote, Frar,
completa pras redes, empat<ll
a partida.

Precisando vencer, o Bru!�
partiu pra cima, mas n

apresentou eficiência fi

conclusões: O tricolor ape
esperou o apito fin"
"Poderíamos ter saído Com
vitória, mas demos um pai
importante, pois temos que evil
uma possível prorrogação",oB
o treinador.

Os jogadores estiveram
folga no dia de ontem e

reapresentam hoje de manhã,
academia. N a parte da taroe
começam os treinamentos paro
jogo decisivo. Schüller dil
ainda que precisa definir que
vai colocar no lugar de Leaai
e Paulo Sérgio, que tomaram
terceiro amarelo. Ivan, que!
do jogo com uma torçãon

.

joelho, ainda é dúvida.

1&h30min até 17b15nlÍn < 2'-,1.
14b30min até 15h15min � 1',5·

Rua Epitátio Pessoa 1081 . Cen1il'O
0fP 89251·101) . Jarag",á dQ S.ul . se

472751862. academiaimpulso@terra,com,br

www.cetej.com.br· 276-3837

NA VELOCIDADE
DO'MERêlDO01" LUGAR '110 veltibulat Im UMA CII 180' (I m.lhor

aluno fio 10 semestre letivo 2005 LeVA UM PORO liA•
• I!m ClIO dt .mllltt I ..... um. CG 150 l;Iutm pl'1mllro ti" rualnlcnçlo (a'Whor.lrlo)
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Associação dos Comerci�ntes
de Materiais de Constru�o de

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

O verrntl ç ª cor de maior visiQiJ.iq�de emcompa.
'

COI1') as derrais.Ac�lerª as sensações,
podem:)o darum toque de personalidade e alegria

aos ambientes nos quais as cores neutras predorntnem.
Entre suas funções está ainda estimular o apetite e a

compulsão de fazer as coisas de forma rápida.Não é à toa
que as cadeias de fast food, como o Bob'� eo Mc'Donalds,
escolheram ...

essa cor. para sua logomarca.Mas eles não são
os únicos: q'uando o comércio quer chamara atenção,atira
contra o 9ri\ºcq.Jetras vermelhas, anum::i,�ndq algum
produto. es . " .• .,
Usa o mesmo ffeio quando alardeia alguma liquidação.
Alguns dizem que é uma cor vulgar. E�sa afirmação merece

uma análisemais cuidadosa. Na verdade, quando se quer
empregar uma certa sutileza ao ambiente, não é realmente
a cor que um bom profissional de decoração empregaria de

forma maciça.o segredo das cores não está individualmente
em cada uma delas, e sim na mistura e dosagem corretas.
Mas nem só de vermelho e amarelo vivem as cores desse
grupo.Todas aS<�.I,Ji\S combinações também são
consideradas q

.

.

es.Quando o vermelho é 'clareado' pelo
i\ro�He!(.)f.� resq

.

p laranja. Se insi\tJ.,Ui\d9 pelo branco,
nasce o rosa. Pro as pela combinação qe cores com o

vermelho, são pastante alegres e conferernao ambiente um
estilo próprio.

Micari
MAT. DE CONSTRUÇÃO

l> Associados ACOMAC oferecem financiamentos pela Caixa EC0I10111ICa

.. ��deral em até 60 vezes com juro� de 0,5% ao me$;l!�� ..�
l> pelo Banco Btadesco em 24 vezes com juros a partir de 1 ,9��� ao més:

t> financiadora losango com cheque em 12 vezes e car!1es .;;n. 15 vezes

A ENERGIA OAS CORES

FONTE
www.tudosobreimovels.corn.br

AMlJZAII.
4I4A",........ c..na4lfÃo

'IlCJfI.lJaA
MATERIAIS DE CONSTRUÇAO BARRA

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO"'370-4508
,,310-499} 11-276-2000
lia Jos6111eadoro 8111.lr., 2193· SI 02

I
-

.

-

275-3462
Rua Angelo Schíochet 77 - Centro

Do fundamento ao acabamento
de sua obra

ComéocÍo de Materiais
Construção Ltda, ARTE LAJE

Nosso negócio é concreto

370-7294
Rua João Ftnnzner, 153 - São Luiz

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



2 CORREIO DO POVO CORREIO I)() POVO

CLASSIMais

ÁGUA VERDE- vende
se cl 106,00m', terreno
cl 442,00m'.R$ 78.000,
OO.Tr: 371-2357 CRECI
8054

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

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

ANA PAULA - vende-se
alv. c/ 198,0001', terreno
cl 350,00m'.R$ 90.000.
OO.Tr: 371-2357 CRECI
4936

APOSENTADO
E PENSIONISTA

DO INSS

� . Até 36 meses para pagar;
Sem limite de idade;

"Prestações descontadas na folha de pagamento do INSS;
� Empréstimo sem consulta ao SPC/SERASA ( E fazemos empréstimos
para servidores publlcos, estaduais ou federais, ativos ou inativos),

Fone: 310-6261
.

RUA AritdnIG ciirlOI Fermtm, 850
fl�irl'o nt>"ll .àra.'lÍliiI - Jíjjj;,gtil a. elll'� se

AlIllga AJ'18 IIlle

CENTRO - vende-se
mad, cl terreno cl

537,60m',cl duas

frentes.R$ 140.000,00
Tr:371-2357 CRECI

8054

CENTRO - vende-se c/
325m'. R$ 200.000,00.
Aceita imóvel menor
vlor. Tr: 370-6624.
CRECI8844

CHICO DE PAULA -

vende-se sobrado cl 2

casas, terreno cl
700m'.R$ 45.000.00.Tr:
273-5439

ERWINO - vende-se c/
escritura.Tr: 371-3132

ESTRADA NOVA -

vende-se lado PS,
mista, cl 3 qtos.
R$ 55.000,00 - negoc
Tr: 371-2357 - CRECI
4936

ITAJUBA - aluga-se.Tr:
370-2009

SCHROEDER
vende-se alv. 100m',
de frente pI asfalto,
próx. escola.Aceita
carro.Tr: 374-5444

VENDE-Si: - próx. ao

centro de Guaramirim,
alv, cl 4 qtos, 2 bwc,
garagem p/3 carros. R$
60.000,00.Tr: 371-6069
MATRICU,lA 24320

VENDE-SE -alv.123m',
terreno cl 373.99,Rua
Alwln Buterdoffer. R$
40,OOO.00.Tr: 370-8097
cl Tina. CRECI 9839

VENDE-SE - sobrado
res. E!coml c/ 5 alugueis
Ótimo I,wêst .Tr: 371-
3132

VENDE-SE - próx. ao

centro, 275m', cl suíte,
garagem pI 3 carros,
biblioteca c! escritório,
anexo 51 comi 80m'.R$
115.000,00 negoc.Tr
9137-5573 MATRíCULA
24320

VENDE-SE - alv. ct
167m', terreno c/ 560m'
Rua João Plà.nicheck.
Tr: 370-8097 cl Tina
CRECI9839

VENDE-SE - cl 120m',
alv, nova, 1 suíte, 2

qtos, terreno cl 410m'.
Parc.Tr: 9977-5408
MATRICULA 24320

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

VILA RAU - vende-se

mad, cl 100.00m'.
R$ 35.000.00.Tr; 371-
2357CRECI 8054

VILA RAU - vende-se
alv. c/3 qtos.R$ 52.000.
OO.Tr: 371-2357 -

CRECI8054

CENTRO - vende-se
Ed. Jaraguá, 2 qtos, 1

suíte.R$ 88.000.00,Tr:
9119-7683

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

CZERNIEWICZ
vende-se c/ 2 qtos, 51,
sacada, Bwc, COZ., lav,
e/ churrasqueira, portão
eletr. R$65,000,OO,ir:
9997-2020 CRECI7402

PROCURA-SE - vende
se moça pI dividir no

Centro.Tr: 9122-9867

PROCURA-SE - moça
ou rapaz pI dividir apto,
cl referência.H: 371-
3571 após 14h

PROCURA-SE - pessoa
pI dividir kitinete, próx.
a Milium.Tr: 9605-0884

SANTO ANTONIO -

vende-se cl 2 aptos, cl
51 comI. ·300m'. R$
78.000,00.Tr: 9137-5573
MATRíCULA 24320

UBATUBA - vende-se

próx. a praia, cl 1 suíte
+ 2 qtos., churrasqueira.
Tr: 372-3235.

VENDE-SE - próx. a

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

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

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

..

MERCADO - vende-se
cl ótimo estoque, em

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

ALUGA-SE - ponto comi,
pI supermercado, na

Rua José Teodoro
Ribeiro 4058.Tr: 370-
4038

VENDE-SE - casa de
festa infantil, cl todos os

equipamentos, piscina de
bolinha, cama elastica

etc ... Tr: 9138-8804

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

RIO MOLHA-vende-se
cl 40.850m',cl toda

infraestrutura, 6Km
Centro.Tr: 370-8563 ou

9103-3580

RIO DA LUZ - vende-se
- cl 167 .490m', c/ casa
de mad. + 2 ranchos, c/
nascente.R$ 100.000.00

neg.Tr: 370-8097 CRECI
9839 c/Tina

RIO DA LUZ - vende
se 10 m'orgos cl
nascente. R$ 38.000.00
Tr: 370-8097 CRECI
9839 c/Tina

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

RIO MOLHA - vende-se
Lindo, cl 1.200m' em 2

níveis, a 5 Km do centro,
próx. a gruta.Tr: 370-
8563

SÃO LUIS - vende-se c/

519m', área constr cl
135m'. R: Paulina
Dematé PicollLTr: 376-
0908

SCHROEDER - vende
se à 150m, cl 620m'. R$
16.000.00.Tr: 9962-3664

SANTO ANTONIO -

vende-se cl escritura c/
324,00m'.R$ 10.000.00
Tr: 371-2357 CRECI
8054

VENDE-SE - próx. ao

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

ALTO DA SERRA -

I
VENDE-SE - c/ 348m',

vende-se cl área próx. a Prefeitura

92,000.00m'. Vlor a Jaraguá, ótimo 10c.R$
comb.Tr: 376-1396 ou 27.000.00.Tr: 9952-7337

9962-1809 cl Marlene
VENDE-SE - c/2.500m'

ÁGUA VERDE _ vende- R$ 40.000.00. Troca-se

por casa na Praia, centro
de Schroeder.Tr: 374-
1828 cl João

se cl 3.400m', na Rua

Erwino Menegotti.Tr:
9122-5747 CRECI {820

BARRA DO SUL -

vende-se 12x30m'. Vlor
a comb.Tr: 376-3425

BARRA 00 SUL -

vende-se cl casa de
frente pI lagoa.
R$ 35.000,00, Tr.: 371-
2001 cl Frank.

CZERNIEWICZ
vende-se c/2.136,00m',
pI clínica, próx. ao

Pama.Tr: 9997-2020
CRECI7402

.

CENTRO - vende-se

comi, cl 3.900m',
totalmente aproveitaveis
Tr: 275-3070. Creci
8950.

ADMITE-SE
funcionários pI empresa,
em Massaranduba
TR: 379-1342 cl Gilberto

PRECISA-SE - diarista 1
vez por semana.Tr: 9113-
0213 ou 275-0661

PRECISA-SE - vendedor

ILHA FIGUEIRA _

plvendademateriaisde
construção Jguá e

vende-se 318m'. R$ região.Tr: 371-1676
apróx. 23.000.00.Tr: 370-
4508

JARAGUÁ DO SUL -

compra-se.Tr: 370-1186
cl Luciano

se lot. 'Zanguelini,cl
391,00m', cl escritura
escritura.R$ 15.000,00
Tr: 371-2357 CRECI
8054

CENTRO - vende-se ou

troca-se, 51 comI. Troca

por imóvel prót a

cidade.Tr: 011-6976-9448

CORUPÁ - vende-se

loja de variedades
Aceito carro ou imóvel
Tr: 9116-6509 VENDE-SE - tjmpresa

prestadora de serviço c/
clientes ativos.Tr: 370-

7441 ou 9905-3941
OFEREÇO-ME - PI cuidar
de pessoas idosas ou

NEREU RAMOS vende- doentes.Tr: 9153-8224 c/
VILA LENZI - vende-se Ana.

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

SEGURANÇA PATRIMONIAL
Guarda de Portaria
Recepcionista
Serviços de Umpesa e Conservação

SEGURANÇA ELETR6NICA
Alarmes
Controle de Acesso
CFrv (Circuito Fechado de Televisão)
Monitoramento de Alarme

SEGURANÇA E TRANQUILIDADE

UPER. :M:ASSA

PI REBOCOS
f ASSfNT. Df TIJOLOS

VENDE-SE - loja de
móveis rústicos cl gde
estoque.Tr: 9107-4525 ou
9113-2449 ou 373-4997

VENDE-SE - ponto comi
pI lanchonete cl estac Tr:
8811-3214

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

LOJA - vende-se de
roupa, cl estoque e

móveis. R: Pre!. José
Bauerl Vila Rau.Tr: 371-
7222 éJ Elizete.

ponto comi, cl studio

fotográfico e material.

Tr: 371-6135 ou 9103-

5499

VANTAGENS:
� Economia
� Resistência
'" Rendimento
'" Impermeabilidade

Grafites Jara uá Ltda =

TER A-FEIRA, 30 de novembro de 2004

Recruta e seleciona para admissão Imediata as

seguintes vagas:
AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Todos os setores (EL - ES - MO)
AFIADOR DE FERRAMENTAS (6796 ES)
AJUDANTE DE MARCENEIRO (6700 MO)
ANALISTA DE MÉTODOS E PROCESSO (6798 ES)
ANALISTA DE QUALIDADE (6764 EL)
ARTEF)NALlSTA (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 MECÂNICO (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 (6797/9791/6785/6781/6774/
6771/6767 EL)
CAIXA PARA TRABALHA DE SEXTA A DOMINGO (6711 EL)
CALDEIREIRO (6732 MO)
CALDEIREIRO SERRALHEIRO (6634 MO)
CHEFE DE EXPEDiÇÃO (6821EL)
CONFERENTE (6779 EL)
CONTATO 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 MECÂNICO (6551 ES / 6668 EL)
FARMACÊUTICO (6546 MA / 6446 EL)
FERRAMENTEIRO (6631 ES / 6528 EL / 6314 EL)
FRESADOR / FERRAMENTEIRO (6827 MO)
FRESADOR (6609 ES / 6528 EL / 6520 MO / 6505 MO / 6692
ES)
GERENTE DE PRODUÇÃO - (6746 MO )
GERENTE DE SUPERMERCADO (6824 EL)
FERENTE DE CONTABILIDADE (6822 EL)
GERENTE DE 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. GRÁFICA (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 )
TORNEIRO MECÂNICO (6620 MO /6544 ES / 6504 MO / 6691 ES

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

.. ,

'r./or,. c,."".INIu, IZU/'"H HOIplI")
C,. 1'",.1 ZOO - Cfl' mss-ooo

"N.(41) 311-4311 ,.. (41) Z1S-I09I
tlItIIII"'.Nlo.hlHltlllll.IOIII.III' WWW.OIllll.... IIIII.III.
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4 CORREIO DO POVO

IMOBILIÁRIA E INCORPORADORA LTDA.

- Casa Nova em fase de construção com 170 m2 sendo
suite + 2 Quartos, bwc, cozinha, sala de estar ejantar
conjugadas, cscrttorto. lavanderia, area de festas com

churrasqueira e garagem pI 2 carros. R$155.000

REFU75 - BARRA

Casa cl suíte + 2 quartos, 2 vagas de garagem,
(excelente para moradia ou ponto comercial), aceita
apartamento até 60%do valor do imóvel. R$
135.000,00

REF 1.2U- Champagnat- Sobrado Alto padrão cl 340 m2,
sendo uma suite rnaster + 1 suite + 2 quartos, bwc, sala de
estar e jantar, escritorio, área de festas com piscina,
dependencia de empregada cl bwc, garagem pj2 carros. R$
400.000

REF 1208 - Amizade - Casa Nova cl 143
m2 sendo suite + 2 quartos, sala, copa, cozinha..
lavanderia, area de festas e garagem pj 2 carros.
Acabamento em massa corrida e roda teto em Gesso,
Vidros Temperados. R$ 130.000

Ref 1180 - Amizade - Casa Nova cl 113

m2, sendo suite + 2 quartos, sala/copa conjugadas,
cozinha, lavanderia, área de festas com churrasqueira e

garagem pll carro. R$ 112.000

TERÇA-FEIRA, 30 de novembro de 2004

Compra - Vende - Constrói - Administra

www.ivanaimoveis.com.br
ivanaimoveis@ivanaimoveis.com.br

Rua Barão do Rio Branco, 373

REF 1192 - VILA LENZI
Casa cl 3 quartos, sala, copa, cozinha,
lavanderia, bwc, e garagem cl 117 m2 . R$
65.000

REFU99 CZERNIEWICZ-
Casa112m2 ,prox. ao pama com terreno de 595m2

R$ 59.000,00

.REF 11.97 - centenãrlo - Sobrado com suíte cl hidra + 2

quartos sala de tv, sala de estar, copa, bwc, cozinha,
lavanderia, area de festas e garagem pI 2 carros. R$ 99.000

REF 2U6 - VILA NOVA

Ed Independência Ótima localização próx Centro- Aptos c/2
quartos - RS 80.000 Aptosc/ suíte + 2 quartos RS
95.000

Ref 31.32 - Vila lalau - Terreno c/622 m2 prõx entrada

lat�ral da weg 2. Excelente Ponto Comercial- R$ 145.000

Residencial

-Don .Arie,

Ref 1217 - Amizade Casa em fase final de

construção pI terminar, cl suite +2 qtos, bwc,
sala, cozinha, lavanderia, garagem p! 1 carro.

Com massa corrida e teto em gesso. R$
85.000 00

Ref 1.203 - Amizade C��a·ci"214 �2··�"/··4··q��·rt·�·�·:····
sala, copa cozinha lavanderia área de festas e garagem
pI 2 carros. R$ 107.000

Ref 121.6 - Rau - Sobrado cl 207 m2 sendoO 1 suite
mobiliada + 2 quartos, sala cl sacada, bwc, sala de estar e
de jantar, cozinha mobiliada, bwc, área de festas, lavanderia
e garage pI 2 carros. R$ 300.000 (Aceita Carro e Imóvel)

Apartamento c/2 quartos, bwc, sala, cozinha, lavanderia e

garagem. R$ 40.000

REF U57 - GUARAMIRIM
Casa grande cl 190 m2 semi-mobiliada R$115.000 (aceita
imóvel de menor valor). 115.000,00

REF U60 - AMIZADE-
Casa Nova Pronta para Morar pode ser financiada cl 75m2
sendo 3 quartos e demais dependências. R$ 72.000,00

REF 2:1.1l. - - CENTRO cl 116m' com suite + 2

quartos, sacada com churrasqueira e demais dep, 2
vagas na garagem

. �·7

R$ 135.000,00

3133 - GUARAMIRIM - Terren� Industrial as margens da BR-

280 prôx a Weg Quimica, área com 107.500 m2 - R$
450.000

Apartamentos'com:
:2 dormitórios, sala de e

copajcozinha, bwc' social
s área de serviço.
R$ 50.000,00

Sobrado cy S dormitarias + 1 suite com closet. bwc, sala de

estar, sala de jantar, cozinha, lavanderia e garagem p/2
carros, cl 180m2. R$159.000

REF 1201- Ana Paula - Sobrado Semi-Acabado cl 275 m2
sendo parte inferiorDsala comercial e garagem, parte
superior suite + 2 quartos, cozinha, copa, sala, lavanderia e

bwc. R$ 95.000 Próx Posto Mime

Ref 2132 -Meia Praia - Apartamento cl 2
quartos, sala cl sacada, cozinha, lavanderia
e garagem p/1 carro. A 80 metros do

Mar.R$ 69.000

Ref 2102- Centro - Apartamento cl suite mobiliada+ 2

quartos, sala de estar e jantar,bwc social cozinha mobiliada,
lavanderia cl churrasqueira, garagem p/1 carro. R$ 109.000

ReI 3136 - Barra - Terreno cl 324 m2 (13,5 x 24 ) - R$
20.000

REF 3144-VILA LALAU - Terreno cl casa cl
690m' R$ 69.000,00

ReI 31.21- Vila Lenzl- Terreno cl 416 m2 - R$ 29.000 ou

entrada + parcelamento

Excelente Localização no Bflependl
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CLASSIMais

OFEREÇO-ME - pi
trabalhar como secretaria
rr 9969-2935

OFEREÇO-ME - pi
trabalhar como diarista

Tr: 370-0097

OFEREÇO - ME - pi
trabalhar como vigilante
cl experiência.Tr: 376-
0085

OFEREÇO-ME - pi
trabalhar como pedreiro
Tr: 275-1962 ou 9127-

6491

orEREço - ME - pi
trabalhar como diarista
Tr: 376-3425

OFEREÇO - ME - pi
Irabalhar como diarista

Tr: 275-3440

Advocacia
Dárlo Streit

OAB/se 16370

Roberto Seidel, 5O l-Centro - Corupá - SC

Fone: (47) 375-2571/Cel: 9973-9355

PLANETGAME
* VENDAS *LOCAÇÃO * CONSERTOS EM GERAL

.. PLAYSTATION 2

'XOOX
• PLAYSTATION ONE
·OREAMCAST
• NINTENOO $4
• GAME OOV COLOR
• GAME OOV AOVANCE
• NINTENDO GAME CUBE

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
VIDEO GAMES ,CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAl.

OFEREÇO - ME - pi �

cuidar de crianças em

minha residência.Tr: 373-

0489

OI'EREÇO-ME - pi
Irabalhar como jardineiro
Tr: 91 03-9436

AMPLIFICADOR

compra-se pi contra

ba;xo.Tr: 376-3755

ANDADOR - compra-se
p/bebê.Tr: 371-8772 ou

9101-3494

ANTENA - vende-se

parabólica,seminova.R$
250.00.Tr: 273-0779

BALÇÃO - compra-se pi
piaTr: 9605-0884

BANER - vende-se pi
salão de beleza cl

suporte.Tr: 370-9209 ou

9106-6302

BARRACA - vende-se

Iglu, usada 1 vez. R$
150.00.Tr: 275-0018

BICICLETA - vende-se
lem. Aro 20.Vlor a

combTr: 376-1575 pela
manhã

CADEIRA - vende-se cI

alr,lofada, pi escritório
Tr: 371-6000 ou 9991-
6798

CACHORRO - vende-se
lilhote de Pastor
Alemão.Tr: 371-9992

CELULAR - vende-se
Lgmod.DD4000.R$350.oo.
Tr 9117-5763 cl Fabrício

CELULAR - vende-se
Nokia 3320, Tim.R$
200.00.Tr: 275-0018

CELULAR - vende-se
Tim, pré pago.R$ 80.00
Tr: 8405-5554

CELULAR - vende-se
Motorolla T120. R$ 80.00
Tr: 8803-0429 ou 371-
3655 ci Maria

CELULAR - vende-se
NOkia 8260, ótimo est.R$
400.00.Tr: 275-0018

CELULAR - vende-se
Ericsson KF - 788.R$
50.00.Tr: 275-0018

Fone: (4 7S 0197
E-mail: aldanO@netuno.com.br

Rua: CeI. Procópio Gomes de Oliveira.
n° 288· cenna- Jaraguá do Sul

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

COMPUTADOR - vende-se
Pentium 2 compl.Tr: 9903-
0500

VENDE-SE - fogão à

lenha, ótimo estado

R$ 400.00.Tr: 273-
6050

TERRAPLANAGEM
CONSÓRCIO - vende-se
pi CG-150, não

contemplado
contemplado.Tr: 274-8077

CURIÓ - vende-se, fêmea
e macho.Tr: 371-8040 ou

9962-5883

RIJT1)6dor de Pedras e Coocteto

Compactadores de Solo

Colocação de Tubos de Concreto

Remoção de Rochas

Drenagem
Pavimentação cj Lajotas

VENDE-SE - cozinha

completa.Tr: 9103-

9072 ou 370-6569

Serv�os cotn Retroescavadeiras
Tratores e Esteiras
Caminhões Basculantes

Compressores de Ar
Loteamentos completos

VIDEO CASSETE -

vende-se semi-novo

R$ 100.00 Tr: 9132-
4841 cl Leandro

ESCADA - vende-se pi
mesa de ,massagem. Tr:
370-9209 ou 9106-6302

GELADEIRA - vende-se
Cônsul 280L, branca.R$
350.00.Tr: 371-5351 ou

9902-6721

VIDEOGAME
.

-

vende-se Play Station
cl 2 contr, na cx. R$
300.00.Tr: 273-0944

H: Wigando Menslin - Bae)endi 275·1101/9104·2393

�\ FRAN
.

l�
-

SrÚDIO FOTOGRÁFICO
�e,. -------

�
....

<.:.>�.,\ Fotos Infantis, Gestantes.B_
Á Revelação e Reprodução
...

..

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

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

JANELAS - vende-se 4, de
ferro cl vidro,cl 55x2.00rht
R$ 250.00.Tr: 372-0187

MÁQUINA - vende-se Lava
Jato.R$ 350.00.Tr: 371-
6583 ou 370-2054

VIDEOGAME
vende-se Super
Nintendo cl 2 contr.

capacidade pi 10 fitas
R$ 80.00.Tr: 371-0175

MÁQUINA - vende-se
costura ZIG - ZAG,
seminova.R$ 200.00.Tr:
371-8772 ou 9101-3494

MÁQUINA - vende-se lavar
.

Brástemp automática.R$
__________________� 150.00.Tr:275-3994c/ Alice

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

3 Jaragua do Sul se

VIDEOGAME - vende
se Play Station, cI 2
contr., 3 jogos. R$
250,00. Tr: 376-2206

VIDEOGAME
vende-se Play Station
2, ótimo estado,
desbloqueado
desbloqueado. R$
750.00.Tr: 376-2206

(47) 9975-5659�.
Cf Bruno

'-'"

�

MODEM - vende-se US
Robotics,9001, cl Filtro,
cabos.R$ 170.00.Tr: 372-
0354 cl Cássio

ENCANADOR & eletricista

Rua: Exp, Gumercindo da Silva, 616 - Centro· Jaraauá do Sul - SC

CENTRIFUGA - COMPRA·SE -portão + COMPUTADOR-vende-
vende-se de roupas.Tr: ou -1 ,50mt de altura.Tr:
274-8050 370-5576 cl Alexandre

Estornos Convidando Iodos os clientes e
amigos poro (onhecer o coso c/
lindos e belos acompanhantes

24 hs ao seu dispor.
Chalane 21 'Anos Recen Chegada
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EDITAL

PATRICIA TAVARES DA CUNHA

MELLO, Tabeliã Designada da

Comarca de Jaraguá do Sul,
Estado de Santa Catarina, na

forma da Lei, etc.
Faz saber a todos quanto este

edital, virem que se acham neste

Tabelionato para protesto de
Titulos contra:

ANDERSON VALERIO SOUZA DA SILVA-RUA EMILlO

SCHULZ 296-Nesta;
ARI ANTUNES ME-RUA JOSE NARLOCH 2441 ANA

PAULA-Nesta;
BEATRIZ DIAS DE ALMEIDA-RUA ANTONIO J MACEDO
LOTE 56 JGUA ESQUERDO-Nesta;
COML BORBA LTDA -R 873 JOSE· LAZZARIS 25 -Nesta;
CONF E PANIF CAFE VIP LTDA EPP-R AREGENTINA-Nesta;
DEUSDETE MOREIRA DOS SANTOS-RUA PLANINSCHEK
27 APT 02-Nesta;
DO CEU PIZZARIA E LANCHES LTDA-RUA JOAO
PLANINSCHECK 205-Nesta;
ERMOGENIO DOS SANTOS-AV ISIDORO CARLOS PEIXER

63-Nesta;
FRITZ RUCKERT-RUA BARAO Do' RIO BRANCO-Nesta;
HARMONIA COM DE ART ESOT-RUA RENOLDO RAU 340

SL 03-Nesta;
JEAN CARLOS STAHELlN-R PEDRO GONZAGA 50 204

VILA NOVA -Nesta;
JOÃO ARTEMIO GWIAZDECKI-EXP FIDELlS STINGHEN

Nesta;
JOCELI MATEUS DA SILVA-RUA DOMINGOS ANCLETO
GARCIA 5800-Nesta;
KARIN CRISTIANE FREITAG -R EDMUNDO ARNOLDD
EMMENDOERFER 136 -Nesta;
KRAUSE ZIMMER LTDA ME-RUA CAMPO ALEGRE 196 -

Nesta;
KRAUSE ZIMMER LTDA ME -RUA CAMPO ALEGRE 196-

Nesta;
MARCO AURELIO CARVALHO TARO-RUA ANGELO RUBINI

880 AP 101-Nesta;
MARIA APARECIDA PICKLER-NEY, FRANCO 329-Nesta;
MAURICIO MENDES DOS SANTOS -RUA ARTHUR GUMZ

765 VILA NOVA-Nesta;
MAURICIO MENDES DOS SANTOS-RUA ARTHUR GUMZ

765 VILA NOVA-Nesta;
MERCEARIA. CAROL ADEMIR CLAITON PIANGERS -

DOMINGOS ANACLETO GARCIA 4186-Nesta;
MORGANA TERRAPLANAGEM-RUA JOAO TOZiNI 82 -

Corupá:
ORLI SOMER-RUA JOSE EMMENDORFER 428 -Nesta:
PAULO HENRIQUE GNEIPEL-R WALTER MARQUARDT
2452 -Nesta;
PAULO ROBERTO K.GOMES-RUA PROCOPIO GOMES DE

OLIVEIRA 1149-Nesta;
PURA PELE CONF LTDA ME -RUA URUGUAIANA 740 SAL

02-Nesta;
RONIE MARQUES DA SILVA-R CAMILO PICOLLI 20 -Nesta
ROSEMARIE SCHWARZ PAVANELLO-RUA ANTONIO
CARLOS FERREIRA 82-Nesta;
SCHIEWE COM SERV LTDA-RUA WALTER MARQUARDT
623 SL 14-Nesta;
STZ MUSIC LTDA-JOAO PLANINSCHEK-Nesta;
SUKETS MALHAS LTDA-R JORGE CZERNIEWICZ 750-

Nesta;
BUOUX ELEGANCE COM BUOU LTDA-AV GETULIO
VARGAS 268 -Nesta;
LUCIANA MARA SOARES-R JOAO PICOLLI 171-Nesta;
MARCIA VIEIRA -RUA RIO BRANCO, 143-CENTRO-Nesta;

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se recusaram a aceitar
a devida intimação, faz por intermédio do presente Edital, para que os mesmos
compareçam neste Tabelionato na Rua Arthur Muller, nº 78, no prazo da Lei,
a fim de liquidar o seu débito, ou então, dar razão por que não o faz, 'sob a

pena de serem os referidos protestados na forma da Lei, etc.

Jaraguá do Sul, maio de 2004
IIton Hoffmann - Tabelião Substituto

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

(jalaJn
ClM,ISC 1242 • DOO 030!i9
•

SOIíIiAOr.. 1.079

Vídeo-cimrgla,
.

�enopausa-Prevenção
do Câncer, Endometriose
Rua: Guilherme Weege, 5/) - SL 406

Fone: 370-1705
w/�t:!uno.t"oln,b,. - TllTagmi da Slll

275-3387

Medicamentos em geral
M3nfpu1açJo de fórmuIM médicas

Fls1oterJpkos e
Cosmétla» manipulados

Fone: 371-8298
Rua 030 Plcom I 10 "Centro

Revistas Venda. Troca e Compra
Lllfros

Multlmldia

CD,S
Glbls Fone: 47 371-6563

. DVD,a Rua Domingos Da Nova, 102 Centro

ataménto-cormmpliID
De

...
.

!'Ide diretamente �() se
planejamen p.Não basta apenas fazer

perfuraçãoÓ$SeB e.êolocar nela um implante para se

obter sucesso no tratamento, que não se resume ii'
uma simples cirurgia.
A diferença está n05 cuidados com o

posicionam�ntO'destes Implantes.no manuseio dq.�
teckíos moles�oo cálculo biomecânica, na seleçaodo
sistema de Implant�s mais indicado para cada .us6,
Deve-se' cO!'lsiderª,ão também o esta�d
ffsj s aspirações e n

•

bem cerno suas

!iI�ral.
t�tico sbbre imp'ª
que se deseja ê qu .

de 05 requisitos biológicos,
mecânico tlC05 de uma prótese.
Dentro deste con�exto,o planejamento para a

higienização da prótese fixa é a esquematízaÇi10de
uma próteSf!, ç!� tál modo que no seu resultado final
haja espaço sutrçielJte para higienização e facllfdac:lí:t
de remoção da pla,lbacterlana. que pormei
escovas1oterd�,tai$a1J fio dental introduzid

TER A-FEIRA,30 de novembro de 2004

---j
,

Feminiclin i
eI[Al,. GIAoc;o)ogla o o .If"relo 'IC" (" ("'.

.. l

s». J'(!(Jfl J:)f.It() Br:JlI'!�iltljr $u:ltl
ICRM: .5457·l.E,G.O, 30212001- RO.,b4915 1
..._"�BmM,.O",p,.oui9k' �

aNiRo DE ATENDIMENTO À MULHER'I
Gióe<ologia e Obsfetrído

Videoloparoscopio Ginecológico
� 7 5 - O 3 9 5 1 Ruo: Pres, Jucelino, 45I � : . I' andor· cenlro'·

U�tt\l·,���.
'

,=00, do Su� o S{ •

ACUPUNTURA

<:Ie. pa�sa'tfi9· ER�all1bém a organi;�açj�o Ç)llrl!
dá estrutura da prótese visando a proteç�o <.lé :S

gengivals e�fadlidade da higienização. sem com isso
prejudicar a fonética e a estética.
O planejamento para higienização das próteses fixas e

sobre implantes é importante por ser um fator
preponderante para a longevidade de re

protética.A remoção diária da placa bacteria a

exig�nda rlgida dos dispositivos protêtlcos-e d.eve
tornar-se p()�síve.I,O paciente deve ter consçi-êl1da da
importância da manutenção de sua sa ravt3s

A necessidaded
a � loogevidad
star consciente

odÊ...,erá ter condições de rel:illz�rla
adequ'adaménte.

'

Espaços ximals abertos, no minímo do diâmetio de
uma esco dental, adequação do contorno das
coroas, te lisa e polldadas próteses são, Sem
dúvida, essénciaís para facilitar o controle de placa pelo
Radente.

Rua .Ioãe Pic()HL 51- Centro � .laraeuá do Sul
Fone/Fax: (47) 371�0200\- e-mate farmacht.antIH:luis(ci:t{'rra.com.br

<'

Centrais telefônlC41S Intelbras

.

.4fNão tome as
f(eclsões pelos
outros. Não deIxe
os outros tomarem

telefonia e segurança

Fone: 371·7007
Amelhor opção para sua empresa,

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

eletrônica e automação de condomínios-.

Klt Port.ão Eletrônico + Infel'fone
KltMonitor 6" + Câmera (CF7V)

ÉTICA
RESPEITO
QUALIDADE

��!l�i!����'Pu,a�o
. www. .receltuano.oom.br

•

�

>, t';:f' �r;"-r;1:�*�"�:',.7i\<J,:,y'<t<:,·, '''x

VENDAS E SERVIÇOS: Rua: Onélia Horst, 104· Vila Lenzl· Jaraguá do Sul �'SCl.emall:'maketel@terra.com.br. Fone/Fax: (47) 371-7007

....
ina

preto e braile ,

arla Sebus
P as R$ 35,00;
Recorte Este Cupom
E<Ganhe um livro
,it de Receitas

'-"W�

TELEFONIA
(Instalação e Assistência Técnica)
Centrais telefônicas (PABX)
Placas de expansão p/ centrais
Telefones e fax
Aparelhos para televendas (h.eadset)
Atendedores automáticos
Espera telefônica personalizada
Identificadores de chamadas
Gravadores de Hgações
Campainhas auxiliares industriais
Cabos telefônicos
Tomadas e Plugs
Sistemas de proteção
Fontes e baterias p/ telefones

o.,

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

SEGURANÇA ELETRÔNICA
(Instalação e Assístência Técnica)
Portão eletrônico e mtertones
Cancelas automáticas pI portarias
Fechaduras elétricas e fechos
Vídeo Porteiros
Monitores (P/B e Calor)
Micro Câmeras (P/8 e Coloridas)
Alarmes e sensores infravermelho
Sistemas de gravações 'de Imagens

AUTOMAÇÃO PARA PRÉDIOS
DE APARTAMENTOS

(Insta/ação e AssistêncIa Técnica)
Porteiro eletrônico coletlvo
Portão eletrônico de alto fluxo
Alarme de incêndio

Iluminação de emergência
Sistema telefônico coletivo
�onitoramento de imagens

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CLASSIMals

senac
Venda e AssIténcia Técnica em ComPflf:iJlÍores,

Redes fi PerlMdéos.", GerJl

Computadores
completos

Periféricos
Gravador de CD
e leitor de DVO

Maquinas
Di�itais

Suprimentos

Estamos também com curso de
Informática básica e avançada.

Confira nosso método de ensIno•.

Laboratórios de última S!eração.
um micro por aluno

Novo sistema de recarsa de cartucho,
venha conhecer este novo método que
com ele você pode chegar' a economizar
50% de seus gastos com tinta! Fa§a�
nos uma visita e confirae.sta novidade.

Venda de Equipamentos para informática
Assistência Técnica êspectalízada,
Man_utenção.Preventiva, Limpeza, Consertos, Instalações de Sistemas

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

Oferta ________,

li U m c I ; c k em sua v i d a p e s s o a J e p r o f; s s ; o n a I 'J

Periféricos
CDRom

gravador e
leitor de DVO

Assistência Técnica

Especializada
HORA TÉCNICA- (Jàraguá do $jJl)
INTE:RIIJA� R$ 20,00
t:xrERNAS· R$ 20,00 +
R$15,OO deslocamento

Outras cidades +
R$ 0150 o km rodado

Suprimentos
Tintas Originais €i

Recargas todas as marcas de Impressora

1--_·Informatizaçãode comércíc e
indústrias: Sistemas,
Aplicativos comer
cials,lmpre$SOtas
Matriciais ptemiSsão
de N.F., Impressora pi
emissão Cupom FisCal,
todos os controles
administrativos de ges<
tão empresarial.

MICRO a partir de:

R$ 1.650,,00
Financiamos em 619 1
12/ I S I 18 e 24 meses.

Configurações: AMO 2.2 GHZ � 128"11:1
de mem6ria, Hard 01$1< 4�a, fax:
modem 56k, ed rom lG S2x. Placa
mãe Asus. A7V 266�MX, Placa de
vídeo AGP 32 ml:l integrildá, monitor IS"
drive disquete 1.44, teclado ...

moose, gabinete atl< 300w, tálxas de
som amplificada, i SOw. placa de som

ii! rede integrada
\

NEGOCIAMOS
QUALQUER OFERTA
ANUNCIADA PELA,
CONCORRêNCIA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CLASSIMais

SAVEIRO - vende-se

Cl, 87 álcool, bom
est.Tr: 370-7174

COMPRA-SE.- Tipoou
S-10 - vende-se 95, ar Tempra no máx.R$

OH, ,alarme.R$ 15.500, 8.500.00Tr: 9139-6652
.

Tr: 9962-3664
.

FIORINO - vende-se

95/95, furgão, doc.2004
pgo.R$ 8.500.00.Aceita
troca.Tr: 370-4810 ou

8803-7468

S -10 - vende-se luxo,
ano 97, diesel, Tr: 9993-
5946 ou 376-1678

ASTRA - vende-se

Sedam, 99, 2.0, GlS,
compl, 4 p.Tr: 370-2468
ou 9953-1717

S-10- vende-se R$
21.000.00 + llx R$
1.206.00.Tr: 9975-0117

PALIO - vende-se ou

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

CORSA - vende-se 96/ S-1 0- vende-se 98,GNV,
97.R$ 5.800.00 + financ trava/alarme. Aceita
Tr: 276-0771 carro menor vlor.Tr:

CORSA - vende-se _99_8_3_-1_9_2_5 _

Wind ,2p,96,azul. R$
9.800.00Tr: 372-0230

PALIO - vende-se

97,EDX, 4p, ar cond.,R$
12.500.00.Tr: 373-3001

VECTRA - vende-se

GlS,95,rodas esp,

compl.R$ 13.300.00 ou

R$ 3.900+ 36x

R$418.00.Tr: 9123-7355

TIPO - vende-se 94, 1.6
bordo.R$ 5.200.00+

financ.Aceita carro -

vlor.Tr: 370-2347 c/
Eduardo

CORSA - vende-se 00,
c/ ar, trava, alarme.R$
14.000.00.Tr: 8805-9990

compra - vende - troca
financia - novos e usados

Av. Preto Waldemar Grubba, 2322 - Vi.la Lalau

CORSA - vende-se 02,
grafite,compl.R$
11.500.00 entr + 34x R$
207.00Tr: 275-2385

VECTRA - vende-se

CD, 97,- teto e bco de

couro, ótimo est.Tr: 371-
2666 ou 9125-7399

TIPO - vende-se 97,1.6
97,1.6R$ 9.200.00.Tr:
370-6056

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

CORSA - vende-se

Sedam,97,1.6,compl -

ar .R$ 14.800.00.Tr:
9962-3664

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

UNO - vende-se EP, 96
4p, alarme,trava/vidro
elétrR$9.500.00.Tr: 372-
4349

VECTRA - vende-se

GlS,94/94, compl, único
dono. Via r a comb.Tr:
370-4214

KADET - vende-se 95

GSI, compl c/ teto,
branco.Tr: 9118-5474

UNO - vende-se Mille
,96.R$ 3.000.00 + financ
Tr: 9919-8556 ou 9921-
4007

KADET - vende-se GlS
97.R$ 6.500.00 + 36x

R$ 374.00. Aceita
iroca.Tr: 371-6000 ou

9991-6798

VERONA - vende-se

LX, 1.8,91 ,prata,ótimo
est.Tr: 276-0397 à noite

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

UNO - vende-se 95/
96, branco, gas., único
dono 1.0. R$ 8.700,00
Tr: 9602-9353

147 - vende-se 80, cf
jogo de roda. R$
1.800.00.Tr: 371-5917
ou 9149-0840

TEMPRA - vende-se

IE,95,8v,compl
couro Aceita carro até
R$ 5.000.00.R$
10.300.00.Tr: 379-
0403

ESCORT - vende-se

Europeu, 98, 1.6i, Gl,
azul.R$ 9.800.00.Tr:

371-9992

ESCORT - vende-se

Europeu, prata,Gl,
alarme, 1.6.R$ 7.800.00.
Aceita moto Tr: 273-

0233 ou 9135-9698

ESCORT - vende-se

SW, 99, único dono

1.8,compI.R$ 17.000,00
r-. 73-9994

.-
BELlNA - vende-se 87,
álcooLR$ 4.500.00.Tr:
374-1117 ou 9975-0117

CHEVETT - vende

se,88,branco,1.6,
álccol.Tr: 9991-0978 c/

F- 4000 - vende-se 95, _Ju_n_io_r _

cinza, 2'. dono, impec CHEVETT - vende-se
Tr: 9979-1437 79,c/ aro de liga,ótimo

est.Tr: 276-2068
FIESTA - vende-se

96,4p, 50.000Km, orig
R$ 11.500.00.Tr: 373-

3001

TER A-FEIRA, 30 de novembro de 2004

GOlF - vende-se compl
-ar, 96.R$ 14.000,00Tr:
373-6026 ou 9121-2687

GOlF - vende-se

99,1.6, compl + air bag
duplo, bco couro, Cd

Player e GNV.R$
29.800.00Tr: 9101-4214

c/ Ruy

GOL - vende-se 1000

16v,99,4p.R$13.800,00
Tr: 9962-3664

GOL - vende-se branco,
98.R$ 4.500.00 entr +

22x R$ 390.00.Tr: 370-

9163

GOL - vende-se 1.6,96,
prata.R$11.000,00
9141-6475 ou 275-1122

c/ Plácio

GOL - vende-se Cl,
1.6,89/89, álcool, prata,
c/ alarme, ótimo est.R$

CHEVETT - vende-se 5.500.00Tr:370-9619 ou

gas, azuLR$ 3.200,00 Tr: .9965-9920 c/ Orli
374-5342 c/ Michel

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

PASSAT -vende-se,95,
automático.R$
18.800.00.Tr: 9953-
9966

PARATI-compra-se 90/
96Tr: 371-2545

PARATI - vende-se 87,
ótimo est.R$ 5.200,00
Tr: 370-2055 ou 9136-

4041

SANTANA - vende-se

97, azul,4p,52.000Km
orig, novo, 2'. dono.R$
15.500.00.Tr: 371-9979

c/ Fábio

SANTANA - vende-se

SU, 1.8,4p,95, Tr: 276-
0397 ou 9103-5991 à
noite

SANTANA - vende-se

Quantum, 97, compl, de
part.R$ 16.000.00.Tr:

376-3386

SANTANA - vende-se

MI,98, 4p, compl-ar.Tr:
9139-0591 ou 372-4315

VERONA - vende-se

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

Fone: 275-1183

k

VEICULOSMULTIMARCAS

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

otti,1530 • Vila Rau - Jara ué do Sul

DEL REY - vende-se

86,branco, ótimo est.R$
3.500.00Tr: Rua 25 julho
no. 1710, bairro Vila

Nova

KA-vende-seoutroca- ESCORT - vende-se
se,OO,Gl,c/ 4.000km 98,4p,compl,cinza.R$
Tr: 9134-2104 13.800.00.Tr: 370-9922

KA - vende-se 98,
desembaR$ 7.400.00
+ 26x R$ 290.00.Tr:
9902-5824

KA - vende-se Gl 1.0,
doc. 2004 paga.
R$ 14.000.00.Tr: 275-

2734 ou 9994-9796

FUSCA - vende-se

1300,77. R$ 2.300.00.Tr:
371-3655 cf Toninha

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

MOII!ZA - vende-se ou

troca-se, SlE, 2.0,
90,4P, compl, 2' dono
Tr: 276-0397 ou 9103-
5991

Centro de Formação
de Condutores

y.....•�uNICA

1 a Habilitação
- Alteração de categoria

Renovação
- Carteira provisória

- Segunda via

OMEGA - vende-se

95,GlS, cornpl.« teto,
azuLR$ 14.800.00. Tr:
370-5918

OMEGA - vende-se

,97,4.1.R$ 19.900,00
.Tr: 9953-9966

SAVEIRO - vende-se

1.8,2001.R$ 19.500,00
Tr: 9953-9966

Sua habilitação
cóm maior rcmidez
';;}j:':/>"; :\,'St...�.

Fone (47) 374-0548 - autounica@pop.com.br
Rua: Mal. Castelo Branco, 1889- - $chroeder-SC

Novos e Semi-Novos
Consórcio - Seguro - Financiamento

( ) 370-301
R: Presidente Epitácio Pessoa, 570
Sala 2 - Ao lado da Joa Vídeo Locadora

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

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

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

VERONA - vende-se
91 ,orig, cf som c/ Cd, 4
R$ 7.500,00 Tr: 275-
6720 ou 9982-5520

VOYAGE - vende-se 83,
bom est.R$
3.300.00.Tr: 371-5917
ou 9149-0840

BlAZER - vende-se

DlX,2.2,gas e GNV.Tr:
370-4175

CIVIC - vende-se honda

2002, prata, 50.000km cf
GNV. Vlor a comb. Tr:

371-4978 ou 9109-5067

F-1 000- vende-se cabine

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

F-100 - vende-se 78,
impec. Trooa por carro
até R$ 20.000.00 pga à
vista.Tr: 374-1117 ou

9975-0117

JEEP - vende-se 62,
traçado, reduzido, 6cc, 3
marchas.R$ 7.000,00 Tr:
9962-3664

JEEP - vende-se c/
motor novo, pneus

GOL - vende-se 1.0,96, novos.Tr: 370-2370
c/ alarme, roda esp, ar

quenteTr: 9137-0620

GOL - vende-se 99,
prata, c/ trio elétrico. R$
11.500.00Tr: 9928-0315
c/ Leandro

KOMBI - vende-se ou

troca-se.R$ 3.200,00
Troca por carro menor

vlor. Tr; 9158-0630 pela
manhã

OPALA - vende-se

86,álcooLR$ 4.500,00 Tr:
374-1117 ou 9975-0117

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

Sérgio

l-200- vende-se dupla
96,compLFj$ 28.500,00
Aceita troca.Tr: 9953-
9966

MONDEO - vende-se 97,
compl + rodas, azul,
81.000Km.R$18.000,00
Tr: 371-3298

TOYOTA - vende-se

4x4, 9 3/94, exce I e n te

est.Vlor a comb.Tr: 376-

1575 pela manhã

SIENA - compra-se %,
compl, bom est, cor

clara.Tr: 376-0389

PASSAT _ vende-se
1113 - vende-se c/
Munck 1600Kg, 81.R"$

80.R$1.800.00.Tr: 9132- 38.000.00.Tr: 370-7144
7718

1113 - vende-se turbo,
carroceria. R$ 28.000,00
Tr: 370-4863

1314 vende-se

Mercedes, 87, reduzido
motorR$ 45.000.00.Tr:
370-7144

608 - vende-se Baú 5m

compr., c/ serviço e

celular.R$ 22.800.00.Tr:
9917-4348

MERCEDES - vende-se

Bens, carreta 3 eixosTr:
376-0759

SCANIA 110-vende-se

75, Kit 111, compl. R$
34.000.00.Tr: 370-7144

BIZ - vende-se 04,
preta, c/ partida, doc.

Pgo.R$ 4.500.00.Tr:

9997-5557

BIZ - vende-se 01, s/

partida.Tr: 372-0745 ou

371-8242

BIZ - vende-se 04,c/
partida, pretaR$ 4.500

Tr: 8405-5554

COMPRA-SE - até

R$ 1.600.00.Tr: 9981-
2991

COMPRA-SE - Dl,Xl,
em bom estadoTr: 371-
8772 ou 9101-3494

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

DT - vende-se p/ trilha,
ótimo est.Tr: 371-5917 ou
9149-0840

NX FAlCON - vende-se

02.R$ 5.000.00 + cons

Tr: 370-9131 ou 9905-

9935

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

3225

SCOOTER - vende-se

Sundown, Akros 50, 96,
roxa, ótimo est.Tr: 370-
7028 ou 9952-0952

STRADA - vende-se 00

95,preta. R$ 3.400,00
Troca por biz até R$
1.500. Tr: 9139-6652

TlTAN - vende-se 97. R$
2.900.00Tr: 275-6720 ou

9982-5520

TITAN -vende-se c/ part.
elétr .. R$ 4.300,00.Tr:
9953-2627.

TITAN - vende-se ou

troca-se, 03.R$ 1.500,00
1.500.00 entr + 21xR$
187.39 ou 4.300.00 à

vista. Tr: 370-5610

TITAN - vende-se 00. R$
980.00 entr + 26x R$
154.00.Tr: 9916-9744 ou

371-4979

TlTAN - vende-se 125,
03, prata.R$ 1.500.00 +

18x 205.00.Tr: 9123-

7355

TITAN - vende-se CG,
ES, (part. e freio a disco),
2006, ótimo est.R$
3.600.00.Tr: 47-9117-

5839 Eder

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

ou 371-9530 após 18h

TWISTER - vende-se

preta, 02, 250cc, ótimo
est, cf 24.000 Km rodo R$
7.500.00Tr: 9104-6677

TORNADO - vende-se

02, azul.R$ 7.500,00Tr:
9953-6779

AROS - vende-se 13
mod estrela.R$ 15000
150.00.Tr: 371-6238

TWISTER - vende-se

preta, 02, c/14.000Km,
R$ 7.200,00 Tr: 372-

1528 c/ Gabriel APARELHO CD -

Pioneer, c/ controle, 1
módulo, 1 par 69.R$
700.00Tr: 273-0241 ou
9155-2272

TWISTER - vende-se

preta,.c/ 24.000Km, R$
75.000, 00 Tr: 9104-

6677 c/ luis
APARELHO CD· - JVC
+ 1 par 69.R$ 400.00.Tr:
9962-0050

VENDE-SE - moto

R$ 2.500.00. Aceita
moto DT, no vlor.Tr:

9156-5575 c/ Claudio

XT 600 - vende-se c/
12.000Km, nova, 00, c/
alarme.R$ 11.500,00
Tr: 9975-0047

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

RODAS - vende-se aro

15, "loSp, Giros c/
pneus.R$ 750.00.Tr:
9991-3300 c/ HélioXTZ -125 - vende-se

Yamaha,03.R$
5.200.00.Tr: 9973-8955 RODAS - vende-se p/

Opala, diamantadas, 4
pneus.R$ 750.00.Tr:
371-5917 ou 9149-0840

YBR - vende-se 03.R$
2.000.00 entr + financ
Tr: 370-9209 ou 9106-
6302 VENDE-SE - modo

Piamid 1000wx4.R$
300.00.Tr: 370-7124 ou

9132-4841 c/ léo.

YBR - vende-se 02.

R$ 3.500.00.Tr: 9953-
1446

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

CLASSIMais
CORREIO DO POVO

Você e seu Volks,
de cheiro novo

Rua Bernardo Dornbusch, 800 !" Jaraguá do Sul - se

Fone (47) 371 ..4000 Fax '(47) 371 ..6124

caragua@caragua-veiculos.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



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

Rural4x4

S-10 Cornp
Fusca 1.300

Escort compl 4p
Tipo Compl 4p
Saveiro 1.8

Fiesta 2p
Gol1.0

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

G
G
G
D
G
G
G
G

GNV
G
G

G
G
G
G

GNV
G
G
A

ClioRL 1.04p
Celtai.0
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 completo
Corsa Super
Veetra GLS
PalioEX 4p
Verona GLX

Opala SlE 4p
VectraGl

Ford Ka
Gol Plus
Go11.000
UnoMllIe
Escort hobby
Escort hobby
Pick up Corsa Champ
Vectra GLS comp
Fusca 1.300 L
CG 125 Titan clPartida
CG 125Titan
CG 125Tilan

Preto
Vermelho
Cinza
Azul
Verde
Prata
Cinza
Verde
Verde
Prata
Prata
Vermelho
Vermelho
Verde
Azul
Branco
Azul
Bordo
Branco.
Prata
Branco
Vermelho
Praia
Verde
Bordo
Branco
Verde
azul
Vermelha

2002
2002
2000
1999
1999
1999
1998
1988
1997
1998
1999
1997
1995
2000
1990
1989
1997
1998
1996
1995
1991
1994
1996
1998
1994
1983
2002
2002
2001

Flat

Av. Prefeito W�ldemar Gruba, 3747 • Jaraguá do Sul

Palio EX 2p
Tipo 4p

01
94

prata
prata

Ford
Fiesta
Escorl cl ar

97
95

Prata
Prata

GM
Vectra GLS completo
Vectra GLS compl
Pick Up corsa
Corsa
Corsa Ac/DHI 4p
Corsa Ac/DH

95
99
96
97
00
97

bege
cinza
Branca
branco

prata
prata

vw
Goll.6

Gol4p
Gol1.6

91
00
94

azul
branco

prata

Importado
Renaut 19 95 cinza

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

GOlf1.6
Golf 1,.8 QTI Turbo

Omega CD

Omega CD

Omega CO 3.3 Autamatlco
Parati GIII comp 16V

Tipo 1.6

Uno 1.5
Uno smert 1.0
UnQ 1.3

S�welro 1.8
Saveiro 1.6
Chevl 1.6

Goll.8
Goll.8

Gol1.8

temera 16V

rernora 8V
Escort 1.6 CHT
Caravam ecc

Chevett 1.6

Chevett 1,0 Junior
Fusca 1.300
Fusca 1.500
L·200 comp
CG Tltan

Gas/GNV
Gas

Gas/GNV
Gas

Gas
Gas

Gas
Gas

Gas
Ale

Gas
Gas

Ale
âas
Gas
Gas

Gas

Gas
Ale

Gas/GNV
Gas

Gas
Gas
Gas
oie
Gas

Prata
Prata
Bordo

Preto
Cinza
Branca

Vinho
Preto

Vinho
aege
Marrom

Branca
Branca

Marrom
Branco
Vinho

Azul

Azul

Verm

Vinho
Cinza

Cinza
Verde
Branco
Preto
verrn

1999
2000
1994

1997

1993
2000

1994
1992

2001

1985
2001
1999

1987
1990
1992
1995

1993

1992
1985

1990
1984
1993

1972
1980

1996
2003

Branco
Verde
Prata
Prata
Branca
Branco
Azul
Branco
Preta
Azul
Verde
Branca
Azul
Prata

Logus GL comp
Monza SLE
0-20 Custon

Cinza

branco

Verde

Preta

Verde

preta
cinza

bran

preto
verme

azul

prata

00

96

99

99

01

94

97

97

03

03

95

03

�373-0806
(AUTOMÓVEIS) 373-1881

vermelho 03

prata 03

cinza 01

prata 99

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G/GNV
G

G

G

G

G

G

Celta 4p
Celta 4p cl ar
Corsa Sedan ac/te
Vectra GL 2.2

Gol1000 16v cl opc.
Gol1.8

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 cl DH

Fiesta Berson cl Ar

Gol Plus

SenicAlize

<'

Gol power 1.0/4P/opc branco 02

4p/opc dourado 00Palio EX,

Saveiro GIII 1.8/2p branca 02

Rua Bernardo Oornbusch, 620 - Baependi - Jaraguá do Sul

branco
vermelho
azul

Marea ELX comp
Palio Fire comp cI opc
Tempra 16V 4p comp .

Tipo 1.6 IE comp cinza

I%iFJm��""wil4wliil_,
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

_�{;i'lr1�?&_"\fu"%,\®1 ���=__��UP,.m!P'&Q_
MWill!L1(J[� "iw@Th2I!íi_fTÓi"%�

Goff 1.6 Sr comp vermelho 2001 R$ 31.500,00
Gol GIII cf ar + DH/4p preto 2000 R$ 17.500.00
Go11.0 MI 2p/Ar branco 1999 R$12.800.00
Gol Cll.6 prata 1990 R$ 6.500,00
Gol 1.0 cf alarme branco 1994 R$ 7.300,00
Gal 1.0 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

_·�M9,�.a.r\i\W�A_�"k'tL1;ÃK;r�
S-10 de-luxe verde 1996 R$ 15.800,00
Monza SLE azul 1989 R$ 5.800,00
Monza SLE prata 1989 R$ 5.800,00

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

Rat Uno Eletronic LimpjDesemjAQ
Senic RT 2.0 comp
Vectra GLS
Vectra CD 2.0 comp

�:�:rta�oL��V �imjt��s��P.
Renaut Clio 1.0 básico 4p
Renaut Clio EXP 16 v
Omega 3.0
Pick Up Corsa 1.6 cj RLL
PicR UP Corsa1.6 cl AQ

���s�n�·�.d�lk�pj��it��j'l{:s�m
Jeep Willis
Kangu 1.6 comp
Sen!c 1.6 RT comp
Menva 1.8 comp

��:��as�'�e�org 66�tower
�TI�aR�BliP���goF�iT�ower
Senic EXP

.

Vectra GL 2.2 comp
Astra GL Sedam comp

��ii8 ���n&_LUXE Cabo Estendida comp
Ranger XL GNV
Pagero Tr4 comp 4p
Corsa Wind LimpjDesem
Astra GL Sedam comp G/GNV
Tipo SLX comp
Senic RT 1.6 comp
Ranger XL G(GNV

1994
2000
1997
1994
2004
1998
2002
2004
1994
1999
1999
2001
1997
1951
2003
2002
2003
2004
2002
2005
2001
2004
1999
2000
2001
1997
1997
2003
1999
2000
1995
2002
1997

Vermelho
Azul Metálioi
Branco
Bordo
Prata
Verde
Branco
Cinza
Azul Metálioo
Branca
Branca
Branco
Cinza
Verde
Prata
Cinza
Prata
Prata
Prata
Cinza
Branco

1Verde Metalio; a

��iaMet I
Cinza
Prata �.
Branco
Preto
Prata
Prata
Azul
Cinza
Branca

Vectra GLS
Escort GL 1.6

Corsa Wind

Gol 1.000 16V 4p
Escort Hobby 1.6

Tempra comp
;;t"ç_m,pra comp
Monza comp
Monza c�mp 4p
Escort 1.6

Fusca 1.300

Kombi

1995

1995

1998

1999.

1994
1995

1996
1992

1991
1991

1970

1.984

Bordo

Bordo

Verde

Branco

Vermelho
Preto

Grafite
Azul

Azul

Branco

BARRA VEICULOS Fone:3761!
I

Fax: 376-1, /

Rua: Angelo Rubini s/no Barra do Rio ce
Audi A3 1.8 4p
Blazer DLX 4x4
Corsa Wagon
Corsa Wind 1_0 4p
Corsa Wind 1.0 4p
Corsa Wind
Parati CL
Parati
Gol Plus 16v
Quantum
Logus GLS
Mercedes 608
Golf GTI
Verona
Escort
Escort L
Escort GL 1.6
Santana CD

gas
die
gas
gas
gas
gas
gas
alc
gas
gas
alc
die
gas
gas
gas
alc
gas
alc

2000
2000
1997
2002
2002
1996
1995
1997
2001
1997
1993
1983
1995
1991
1991
1988
1995
1985
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Financiampra

ler ��rqija,��t' 1850\�. �irra do,�j,q;.M!íh'a : �a,rà9Yí���':�íii- ªé'
i10compl.

.

Ci'nza 98

Vermelha 94,a
ISw4, diesel Cinza

branca

Azul

Cinza

branca

verde

azul

bordo

prata
Azul

Bordo
. Branca

93

96

92

96

95

86

00

95

90

88

96

97

fiofurgão
ifia GLS compl.
Diesel

ropick up
laSLE

II. 04p

a1.6

lfia GLS compl
,lp4p
pa1.8

!ROS NOVOS E USADOS

Ilatch ele» 4p bran 2002 Gas
'iJlch GLS comp 2p prata 1999 Gas
tuston De-luxe preto 1991 Die

�1.6 c/ DH verm· 1996 Gas

IGIII compl 4p preto 2003 Gas
4dh cinza 2001 Gas

I

61Ecomp 4p cinza 1995 Gas

D
verm 1996 Gas

cinza 2001 Gas

Fone: 370-2109

4rduíno
Veículos 371·4225

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

� MPSI C/Opc 1997
Cinza

Branco Prata Ore

tlio16 C I 16v/top de linha 2001 grafite Azul'ra ílX' omp Gas

'a 1.3 Fire comp. 4p 2001 Cinza Cinza Gas

4p/16v/ar 1999 branco Verm Gas

ai ial10 c/ ar cond. 2003 branco
Bco Gas

Im '181 o
. Bco Gas

ai'
' oes/ump/AQ 1996 Verm.met Bco GNV

4p 2001 prata Bco GNV

nl.'o 1.6 2003 branca
Bca GNV

nl 101.6 1995 azul.met
Bco GNV
Bdo Gas

nl '�Strada 1.3 Fire 2003 Branca Bdo Gas

:ul HLX comp. 1999 preta Bco Ale

a lo VHC 1.0/4p 2003 branco
Bege Gas

a lo VHC
Bco Gas

2p 2003 branco preta Oie
el 8L2.0 2p. 1993 prata azul Oie

a 4p/opc 2001 azul
verde Oie

ai azul Gas
2001 prata Bordo Ale

KS 2001 preta Vermelho Gas

KS 1999 Verm Cinza Gas

Av. Pref. Waldemar Grubba, 1033 - Baependi
t�'2()d4

Polo Vermelho G 98 R$18,000,00
Fusca �ranco G 71 R$1.500,00
Fusca Verde G 69 R$ 3.000,00
Escort Cinza A 86 R$ 4.500,00
Gol branco G 92 R$ 7.000.00
Gol branco G 99 R$13.500,00 + roda e som

Gol prata G 85 R$ 4.800,00
Gol Azul 85 R$ 3.500,00
Monza Azul A 84 R$ 3.800,00
S·10 Bordo G 96 R$17,500,00
CheveH azul A 83 R$ 3.400,00
Belina Prata G 90 R$ 6.500,00
Santana 4p marrom G 90 R$ 6.500,00
Saveiro Bege 83 R$ 3.000,00
Corsa cf A.C, Verde G 00 R$18.000,00
Opala Azul G 87 R$ 5.500,006 cilidros

Escort 1.8 Prata 93 R$9,000,00
Bis Sundown Roxo G 97 R$1.500,00
Moto azul G 99 R$ 2.800,001
KadeH Verde A 90 R$ 6.700,00
Towner Branca GNV 97 R$ 9.500,00
Moto Prata G 02 R$ 4.200,00

w. BREITKOPF
Caminhões e Ônibus

01/01 carroçeria Branca R$ 60.000,00

Rua Valdemar Grubba N° 3841 Centenario

311-0802
311-8281

2000
.. �"'��Qlll#l"""" ,

Rua Pref.Waldemar
Grubba, 3121
Bairro Vieiras

79 R$ 2.300,00

7.3 w'�$�2.30Ô.O�
87

98;

Gol 1.000 16 V

. VeroD.? ..
LX

Uno Eletronic

99

94

93

R$ 13.000,00

�$8,700,OQ'
R$ 9,800,00
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CO/ISÓI'Clo

Breitko f
, Sua melhor opção em consórcio
47 371 ..7887 - 371-8309

www.breítkoptcom.br

TERÇA-FEIRA, 30 de novembro de 2004

Jlmauri
.

<Motos

(371-1970
Compra Vende
Troca - Financia

Não FechamosAlmoço

I Hora�����:ou��i����entol
t _ _ .. _ .. __ . . _ _ __ __ . __ J

Rua Fritz Barfel, 99 : Baependi
Jaraguá do Sul- se

o bi combustível mais potente da categoria.

CUo AUTHENTIQUE 1.0 8V 2P 04/05

Ar quente, Ba.rras de proteçãohlteral, Farôis eem duplo
rdelDr óptico,Vidros Verdet.

IPVA grátis
(4)

Liberte BLUMENAU
322 - 8800

ITAJAí
346·7400

JOINVILLE
435 - 3700

JARAGUÁ DO SUL
370 - 6006

..sc.êniCAli.zé- 1.6 16V 110 ev 04/05
I

Ar'OOI1dicionado, Air bag duplo, Direção Hidráulica, Computador
de bordo, Travas e Vidros elétricos.

__Z"
XT600 20tH

Ver_Iha 1989

XLX250 Preta

II
XT12S Prata

CSX 200 Strada Roxa

NXBros 150 8r.!J'1Cll

XLRKS branc.a

YBR 125 K

TltanKS

Títan KS azu.1

TIl"" ES Verde

Titan ES prata 2000

Titan 125 Verde 19911

TItan ns Vermelha

Today .....rmelha

CG 125 Vermelha 191M
\li

C-IOO Biz ES Vermelha 2000
�w; ':.}W�

C-IOO Brandy azul 1997

"":§j

D·20 Cab. Dupla bordo
""'"

Palio .EIX 16v I.l Ver_Ih<>

com entmda para
•

@Q)Oías
2anOSdegarantia

Vale doUl\iaí e Utonll Norte de se

�cIII'
iIII

Financ::eira Renanlt

(1) Taxa dejurosllálida paratodaa linha Renault04/050km (exceto linha eüe authenl!9ue04/05e linha sceoíe 04/05) com financiamento pelo COC (CréditoOiretoaoConsumidor) com enlradade 50% dovalor a vista + saldo financiado em24 vezescom 0% dejuros+ IOF +

R$ 2,15 porlâmina.dobolato bancário, (2) Entrada para 00 dlasválid.a somante para Linha Clío 1,616V04/05. (3) Venha conhecer o novo Clío Hi· FleIC, o bicombustivel maíspolenteda categoria, commotor 1,616 V116cv. (4) JPVAGrátisválido somente para ii linha Clío
A.uthentique 041051 . O8V 2 portas, adquiridov ia ínternet(5) Preçoà vista do ClioAulhentiq ue 1. O 8V 2 porias 04/05, cor sólida, sem opcionais, ou com financiamento coe (Créd tto DiretoaoConsumidor) com entrada de 50% do valor dovetou lo + saldo finaneiado em 18vezes
com taxa 0% a.m + TAC (Taxa de Abertura de Crédito) + lÚF + R$ 2,15 por lâmina do boleto bancéro, Preço válido somente para aquisiçâo do veiculo pela Internet com frete incluso para todo o Brasil. Financiamento Renaullatravés da Cia de Crédito, Financiamento fl
InvestimentoReneult do Brasi L Créditosujeito a anã lise e aprovação de cadastro, As taxas poderão ser alteradas se houvermudanças sign ificativas no mercado financero. (6) Preço

à

v ista do Scén icAlizé 1 ,6 16V 11 O ov 04105 ou fi nandamento De com entrada de 50%
do valer do veiculo + saldo financiado em 18 vezes com taxa de O'lh,m. + TAC + IOF + R$ 2,15 por lâmina do boleto bancário. Não eSlãoinclusososvalores de frete e pintura rnetàfica.Fotos para fins public�ários, Alguns itensmostrados elou mencionados são
opCionaIS e/ou acesscríce elou referem-se a Ve� especificas. Modelos. CÓdigos evaloresestão sujeitos a alterações conforme politíca decomercializaçllodafábrica.A. Rena.u�resefva.seaodi(eitodealterarasEspecificaçõesdeseusveiculossemprévloavlso.
Preserve a vida, Cintos deSegurança junto com AirBags, safvsmvidas.

.
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