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É CAMPEÃO

Jogadores e comissão técnica comemoraram o quinto título Estadual do time jaraguaense, confirmando ser um dos melhores times do país

Malwee vence a Univali e

conquista o penta no Estadual
Com a vitória de 2xl sobre a Univali no último sábado, a Xande e Chico. O pivô Chico descontou para a Univali. Na
Malwee garantiu o pentacampeonato Estadual de Futsal da quarta-feira os jogadores se representam e começam os

Divisão Especial. Os gols da Malwee foram marcados por preparativos para a final da Copa América. _ PÁGINAS

lick
Informática

Agora em novo endereço na rua

CeI, Procópio Gomes de Olrveira - 356

Vestindo o corpo e
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&
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REAJUSTE

Governo propõe aumento de

10% no IPTU do próximo ano

_ PAGINA 3

ALERTA

Jornalista Marcos Sá Correa
fala sobre preservação ambiental

_ PAGINA4

NATAL

Minimaratona encerra campanha
do "Pedágio dos Brinquedos"
Campanha encerrou no domingo com corrida e sorteio de
cestas de Natal. Mas os brinquedos ainda podem ser

entregues na Unimed até dia 17 de dezembro.

- PAGINA6

la DIVISÃO

Flamengo 'bate' o Vitória e

fica com o título do Amador \

comemoraram

o título com a

tradicional
volta olímpica,
no campo do

adversário

Compra Venda

Comercial 2,717 2,719
.............................................................. , .

.. _yêl.rêllE:!I() .b21-º �&E '

..

Turismo 2,630 2,780
• Cotação Euro Vehda

3,655
Compra
3,647

R$:815,94 (novembro) .

��Y��Pél
. Dow Jones

Pontos

25.632

10.569

Oscilação
0,65%

Nasdaq 2.156

0,62.61
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AMORIM

OPINIAO

Fim de festa
Nada soa mais traiçoeiro

aos olhos do cidadão que
aumento de tarifas públicas
no apagar das luzes de um

governo. O contribuinte
comum se sente logrado;
ainda mais quando não

consegue entender a razão.

A menos de um mês para
deixar o governo, o prefeito
lrineu Pasold decidiu

reajustar as passagens dos
ônibus das linhas urbanas e

a unidade taxirnétrica. O

pior foi que nem se dignou
em explicar a medida. Extra
oficialmente, porém, as

informações apontam para

"reajustes de ordem técnica

e operacional para assegurar
a continuidade dos serviços
prestados" .

Na tentativa de atenuar

a repercussão, recorreu-se à

velha cantilena de adequar
as tarifas às exigências da
infra-estrutura. Entretanto,

, as experiências anteriores

demonstram que o artifício

transforma-se em regra geral.
Utilizando a estratégia de
Goebels, bombardeia a

população com as desculpas
esfarrapadas de sempre até

que se conforme - não tem

outro jeito - com o aumento

das tarifas da noite para o

dia. Aliás, vale lembrar que
o aumento de 12,5% das

passagens de ônibus pegou a

agentes públicos, as

administrações públicas são

dependentes diretamente
das empresas privadas, que
prestam os mais diferentes

serviços e fornecem produtos
e equipamentos. Encontrar o
equilíbrio, entre a ne

cessidade, demanda e preço
justo é o desafio que se

impõe aos administradores,

.... Nada soa mais traiçoeiro aos olhos do
cidadão que aumento de tarifas públicas no

apagar das luzes de um governo

população de Jaraguá do 'Sul
de surpresa. Mais, o IPTU de
2005 terá reajuste de 9,6%,
em média. \

Apesar de serem conce

bidas de. formas distintas, as

administrações públicas e

privadas obedecem a lógica
do capitalismo, cujo modelo
fundamenta-se no1ucro e na

acumulação de bens. Mésmo

que sejam geridas 'por

fRASES

algo que muitos ainda não

aprenderam ou não querem

aprender.
Não se trata de criticar os

reajustes, imprescindíveis
dada à dinâmica da
economia, mas a forma,
concepção e critérios. O

governo tem lá seus motivos

para autorizá-los, assim como

responsabilidade pelos
destinos da cidade. Conhece
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bem as entranhas do poder
e sabe - por dever de ofício

as verdadeiras ne

cessidades. A experiência
permite prever a repercussão
negativa das medidas
tomadas no exercício da

função. Por outro lado,
explicar e justificar o

aumento de tarifas públicas
são tarefas árduas e, na

maioria das vezes, inglórias.
O que não se aceita é a

tergiversação. Evita-se tocar

no assunto como se fosse
uma moléstia a contaminar

governo e de quem dele se

aproxime. Decide-se e

impõe-se, sem debates e

explicações à comunidade,
tão necessários na de
mocracia. Os reajustes
respingarão no governo de
Moacir Bertoldi, que terá de

� ,

digeri-los. Todavia, não há
como desassociá-lo do atual,
já que é vice-prefeito e com

responsabilidades inerentes

ao cargo.

"O 'governo do presidente Lula teve avanços importantes, transferindo mais recursos aos

município, mas para se resolver o problema é preciso compartir melhor os recursos"

• Governador Luiz Henrique da Silveira (PMDB) em elogio rasgado à política do governo Federal, dias depois que a bancada do PT
no Estado decidiu lhe fazer oposição

<'

Mundo I Pessoas & Fatos I
.... IRAQUE

Resistência caça'
apoiadoresem Bagdá '

Disparando armas automáticas para o ar,
membros da resistência iraquiana percorreram
ontem as ruas de Bagdá à caça de colaboradores
dos Estados Unidos a poucos quarteirões da Zona
verde, área fortificada que abriga a Embaixada
dos Estados Unidos e a sede do governo interino.
Mais cinco soldados dos Estados_ Unidos
morreram em choques ocorridos nos últimos
dias na província de Anbar.A resistência atacou

um oleoduto durante a madrugada, expondo
as dificuldades das forças estrangeiras em

restaurar a segurança a tempo de realizar

eleições. (AE)

.... EUA

Bush:"terroristas não
intimidarão os EUA"
O presidente George Bush relacionou o

ataque terrorista na Arábia Saudita às
investidas dos radicais islâmicos para expulsar
os americanos da região e impedir a

realização das eleições para a Assembléia do

Iraque, marcadas para 30 de janeiro.
"Encontraremos o culpado desse ataque. Se
entendi bem, vários atacantes morreram e

vários foram detidos pelas autoridades
sauditas. Estou certo de que compartilharão
conosco as informações que obtiveram. Os

ataques na Arábia Saudita nos recordam que
os terroristas continuam ativos'; disse Bush,

'

após receber na Casa Branca o presidente,
interino lraquiano, Ghazi AI-Yawer. (AE)

.... PALESTINA

Pesquisas apontam empate
entreAbbas e Barghouti
Pesquisas eleitorais mostraram uma disputa
acirrada entre Mahmoud Abbas, candidato da

facção política Fatah à presidência palestina, e
o candidato independente Marwan Barghouti.
De acordo com a pesquisa da Universidade Bir

Zeit, Barghouti tem 35% dos votos e Abbas,
34%. A sondagem do Centro Palestino de

Pesquisa coloca Abbas na liderança com 40%,
seguido por Barghouti com 38%.
A pesquisa, realizada pelo Centro Palestino
de Opinião Pública, dá ampla vantagem de
18 pontos a Abbas, que teria 40% das

intenções de voto, contra 22% de Marwan

Barghouti. (AE)

.... CUBA

Governo libertamais
um dlssldente
o governo cubano libertou ontem, por razões
de saúde, mais um dissidente, elevando para
sete o número de opositores que deixaram a

prisão em uma semana. Jorge Olivera Castillo,
de 43 anos, que trabalhava na revista De Cuba
e contribuía para agências de notícias

internacionais, sofre de problemas no cólon e

foi solto depois de ter sido submetido a

exames médicos. "Tenho a impressão de que
muitas pessoas serão libertadas'; afirmou
Castillo ao sair da prisão. O ativista adiantou

que pretende deixar o país, usando um visto

que obteve dos Estados Unidos antes de ser

preso em março de 2003. (AE)

.... ESPANHA

ETAexplode bombas
em sete cidadesdo país
ETA explodiu bombas em sete cidades espa
nholas ontem, no 260 aniversário da Constituição '

da Espanha que estabeleceu o sistema de auto
nomia regional desprezado pelo grupo sepa
ratista basco. Pelo menos 18 pessoas ficaram
levemente.As explosões, em cafés e outros locais

públicos, ocorreram cerca de uma hora depois
que duas pessoas se identificando como repre
sentantes do ETA telefonaram para o jornal basco
Gara e advertiram sobre as bombas.Autoridades
tiveram tempo para isolaros locaismencionados,
apesar de em pelomenos dois casos as explosões
tem ocorrido em locais distintos. (AE)

.... AFEGANISTÃO

Segurança reforçada
para posse de Karzai .

Forças afegãs e estrangeiras estabelecem uma

zona de segurança em torno de Cabul àmedida

que dignitários estrangeiros começam a viajar
de diversas partes do mundo para a posse de

Hamid Karzai como primeiro presidente eleito
pelo voto popular da história do Afeganistão.
Em sua maior operação de segurança desde as

eleições de outubro, policiais e soldados

posicionados em Cabul isolaram a estrada que
liga o aeroporto ao palácio presidencial, onde
o líder afegão apoiado pelos Estados· Unidos
deverá ser empossado hoje.
Veículos com placas de fora de Cabul eram

obrigados a sair dos limites da capital afegã. (AE)
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SUA OPINIÃO

Interesse público?
DioneiWalter da Silva*

.

A Procuradoria Geral do Estado, segundo
notícias recentes publ icadas na imprensa
catarinense, está tentando, trabalhando e se

dedicando para man-ter as casas de bingo abertas,
O curioso é que temos, por este Estado afora,
inúmeras empresas com dificuldades financeiras
e nunca vi uma notícia de que a Procuradoria
Geral do Estado tenha se reunido com advogados
dessas empresas para tentar encontrar uma

solução.
A Assembléia Legislativa intermediou,

recentemente, um conflito agrário na cidade de
Abelardo Luz, onde havia cidadãos catarinenses

em dificuldades, e não vimos a PGE tentando
auxiliar na solução desse problema. Tivemos há

pouco tempo um sério problema com o movimento

dos atingidos por barragens, quando houve até

morte de trabalhadores. Eram cidadãos
catarinenses em dificuldades e não vimos a PGE
se reunindo com esse povo, buscando auxiliar. Mas

quando se trata de casas 'de bingo, que estão

irregulares perante a legislação, vemos uma grande
mobilização e todo esse trabalho do Estado, para

garantir que esses estabelecimentos fiquem
abertos.

É bom lembrar que tempos atrás o governador
vetou projeto de minha autoria que previa a

retirada das máquinas caça-níqueis de bares,

lanchonetes, padarias e outros estabelecimentos
comerciais. Um projeto de grande relevância para
a sociedade, no sentido de combater o acesso de

crianças ao jogo, limitando a existência desses

equipamentos a casas específicas para essa

finalidade. A razão exposta pelo governador do

Estado para vetar o projeto, à época, foi de que'
se tratava de matéria inconstitucional e contrária
ao interesse público.

Então, fica a dúvida: será que a jogatina, os

bingos e os caça-níqueis são tão fundamentais para
Santa Catarina a ponto de seu fechamento ser

contrário ao interesse público? Por que essa

preocupação tão excessiva do governo do Estado
com o jogo? Será que esse segmento não tem corno

se defender sozinho? Estranho esse empenho
exagerado do governo em defender os bingos e

caça-níqueis. Entendo que é de interesse público,
sim, limitar e até extinguir esse tipo de prática,
por isso entrarei novamente com o projeto dos

caça-níqueis, que foi aprovado por unanimidade
na Assembléia Legislativa.

*DioneiWalter da Silva é deputado estadual pelo PT

Os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 linhas, de c?rpo �
fonte Times New Rornan. O Jornal Correio do Povo se reserva o direitO

s
fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem corno,a
correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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� Diretor
a, boca pequena que o vereador

Corre ,

Roque Bachmann (PSDB) esta cotad,o
assumir um cargo na futura Secretana

�ar�aúde do município, A indicação foi

f �ta por um dos líderes dos partidos que
el

"V' J c n

integram a aliança ,Iva aragua, que

elegeu Moacir Bertol�1 (PL)"
•

5 undo fontes da aliança, a nomeaçaoeg .'

d Bachmann - que nao consequru se

eeleger - faz pa rte de a rticu lações
re

"d bastid S'
políticas e "acertos

.

e aS�I, ores. o

não revelaram quais seriam e�ses
acertoS. O tempo se encarregara de

esclarecer.
,

... Aliás
O vereador promete para os próximos
dias fazer uma denúncia "grave';
envolvendo funcionários públicos de

Jaraguá do Sul. O parlamentar não quis
adiantar o teor da denúncia, mas

garantiu que "tem a documentação
com as irregularidades em mãos':
Como a atual legislatura vai até 31 de
dezembro e a Câmara tem apenas
mais duas sessões ou fará a denúncia
na quinta-feira ou na próxima
segunda-feira, Todavia, tem muita

gente apostando que vai guardar a

papelada.

... Protesto
Um fato lamentável marcou a final do

Campeonato Catarinense da Série B1

entre Juventus e Brusque, na tarde de

domingo, no João Marcatto. Na metade
do primeiro tempo, após um tumulto na

torcida do tricolor jaraguaense, a Polícia
Militar bateu num torcedor que atirou
um chinelo no campo e acabou sendo

preso.
A torcida protestou chamando os

policiais de covardes, esquecendo até

mesmo do jogo. Revoltada com o

tratamento dado ao rapaz, improvisou
um versinho com palavras impublicáveis.

POLíTICA

... Aviso
Diariamente, o Jornal Correio do Povo

recebe artigos e cartas anônimas com

críticas e acusações - algumas graves -

contra administrações públicas e/ou

integrantes delas. As vezes com

fundamentos, mas nada que justifique a

publicação.
Seria irresponsabilidade divulgar tais
acusações sem provas, assumindo a

cumplicidade do delito.Assim, quem quiser
crítlcar ou denunciar, precisa assumir a

responsabilidade. Se há documentos que

comprovem as irregularidades, o jornal
compra a briga. Isso é obrigação,

����I�� �M�����nA�O�������������������,�
1:'•

... Pega ladrão
As ações da Polícia Federal de combate
à corrupção nas administrações públicas
e nas operações que envolvem recursos

públicos têm desmontando quadrilhas,
esquemas que há anos "operavam" no
país.
A persistirem as prisões dos ladrões do
dinheiro público, não vai ter cadeia.
Somente na última semana, foram 14

por envolvimento em maracutaias.
Desde o ano passado, são mais de 700,

Parece que desta vez existe .urna

vontade política de combater a

corrupção no Brasil.

,)

j
,

'I

__--------------------------------,---------------------------�--------------�----�------------------------------------------------�------------� [i

No BOLSO

IPTU de 2005 terá reajuste
de 1 0% sobre o valor atual

CAROLINA TOMASELLI

�Projeto que aumenta
imposto será votado,
nos próximos dias

pela Câmara

JARAGUÁ DO SUL - o prefeito
Irineu Pasold (PSDB)
encaminhou à Câmara de
Vereadores, na última quinta
feira, projeto de lei complementar
ue fixa os valores que serão

utilizados como base de cálculo
do IPIU (Imposto Predial e

Territorial Urbano) e do ITBI

(Imposto sobre Transmissão de
Bens Imóveis), Os valores, com
vigência a partir de Iode janeiro,
foram corrigidos em 9,6% sobre
aqueles atribuídos a plantas de
valores no ano de 2004.

Nl) tipo casa, apartamento, loja
e escritório, a categoria de
edificação popular foi fixada em

R$ 121,37 o valor do metro

quadrado; categoria normal, R$
137,76; e categoria alto, R$ 177,11.
Nos casos de galpão, indústria e

garagem, o valor da categoria de

edificação popular será de R$
104,96 o metro quadrado;
categoria normal, R$ 121,37; e

categoria' alto, R$ 13 7,76 o metro
quadrado.

No tipo telheiro, a categoria de
edificação popular terá o valor do
metro quadrado fixado em R$
62,22; categoria normal em R$
80,81 ecategoriaaltoemR$104,96.
No caso de escolas, igrejas, clubes,
hotéis, cinemas e outros, a categoria
de edificação popular foi fixada em
R$ 121,37 o valor do metro

quadrado; categoria normal em

R$ 13 7,76 e categoria alto em R$
177,11.

UPM - N a semana passada,
Pasold também encaminhou ao

Legislativo projeto de lei que fixa o
valor da UPM (Unidade Padrão

Municipal) para o próximo ano em

Amvali promove integração de

prefeitos e vices eleitos
JARAGUÁ DO SUL - Prefeitos e

vices eleitos participaram, na tarde
de ontem, de encontro promovido
pela Amvali (Associação dos
M '

,
Untnpios do Vale do Itapocu) -

lQrmada por Barra Velha CorupáG "

uaramirim, Jaraguá do Sul,
Massaranduba, São João do
ltaperiú e Schroeder. O encontro
teve como bí ,

,

o jetrvo promover a
integra'çao entre os governadoresdos sete municípios além de
o'

,

nentá-los sobre a transmissão dos
cargos e a ' .

d
presentar as atividades

esenvolvidas pela associação.
't

A secretária-executiva, Maria
bereza Nora, falou sobre os

o letivosdaA I' ..

d
rnva 1, a composiçaoa estrutura e os trabalhos

realizado T: b '

d'f'
s. arn em enfocou as

llculd d fa es en rentadas pelaaSSOcia -

çao, entre elas a falta de
cOmprom .

et1mento dos prefeitos e

omenosp bd
rezo so re as atividades

a aSSoei -

bd laça0, so re a existência
e co e

'

d
d

gia os e conselhos além
a atua -

.,

Co c
çao na organização de

nlerên '

fi .

eras e seminários. Cada
unc1oná'

b
no também se apresentoua ordou /

d as areas de atuaçãoentro da Am I'va 1.

Na opinião do presidente da
Amvali e prefeito de Schroeder,
Osvaldo Jurk (PMDB), a reunião
é fundamental para que os novos

prefeitos e vices conheçam a

estrutura da associação e os

projetos desenvolvidos em

parceria. "Ê uma representação
importante e bem constituída, que
serve para reivindicar em âmbito
estadual e federal as necessidades
da região", afirma J urk. Ele
informa que os últimos trabalhos
da Amvali têm sido no

assessoramento e

acompanhamento dos atuais

prefeitos no cumprimento a Lei de

Responsabilidade Fiscal e 6

Consórcio das Águas, projeto do

governo federal em análise para

implantação.
No encontro, não foi discutida

a formação da nova diretoria da

Amvali, que a partir de primeiro
de janeiro será presidida
interinamente pelo prefeito eleito
de Schroeder, Felipe Voigt (PP),
em substituição ao atual, Osvaldo
Jurk. A eleição para escolha da
nova diretoria está prevista para

, fevereiro, em data a ser definida.

Pasold propôs reajuste de 9,6% sobre o IPTU e ITBI para 2005

R$' 84,39. Atualmente, o valor é de
R$ 77,00. AUPM é uma unidade
de valor fiscal determinada pela
legislação e aplicada para cálculo
de tributos, taxas, preços públicos,
entre outros.

Os dois projetos foram lidos na
sessão do dia 2 e encaminhados as

Comissões de Legislação, Justiça e

Redação Final e de Finanças' e
Orçamento, que têm prazo' de 20
dias para ir à votação.

ROBÓTICA - CIÊNCIA E TECNOLOGIA NA

EDUCAÇÃO
A Robótica Educativa busca transformar a aprendizagem em algo
divertido disponibilizando, de modo bastante acessível, os princípios
de Ciência e Tecnologia às crianças e jovens, tornando-os
conscientes da ciência na sua vida cotidiana,
O Colégio Marista São Luís investiu nesta idéia como parte de seu

planejamento pedagógico incorporando-o às atividades

complementares, Hoje, a escola colhe os frutos da Oficina de
Robótica - "curiosidade, empolgação, concentração, orgulho e

prazer;são emoções comumente verificadas nas aulas de Robótica';
destaca a responsável pelo projeto, Prof. Luciane Schwalbe. A
Oficina procura transformar o aluno num observador/inventor, que
interage com o mundo que o cerca, investigando, explorando,
planejando e dando forma ao que se passa em sua imaginação.

PP insiste em aliança com o

PSDB de olho na 'presidência ;:
GUARAMIRIM - O Diretório do

PP pretende realizar, ainda essa

semana, reunião com a Executiva
do PSDB para discutir a

possibilidade de aproximação entre
os partidos na Câmara de
Vereadores a partir de Iode janeiro.
A intenção do Pp, que integra a

base governístãdo prefeito reeleito
Mário�érgio Peixer (PFL), é

conseguir a presidência do
Legislativo nos próximos quatro
anos. A legenda elegeu quatro dos
nove vereadores - Luiz Antônio
Chiodini, Belmor Bernardi,
Alcibaldo Germann e Jorge
Feldmann.

.

O presidente do Diretório do

,Pp, Luiz Antônio Chiodini,
esclarece que o partido vai

apresentar as propostas e "ouvir" as
do PSDB - que elegeuo vereador
Marcos Mannes - na Câmara de

Vereadores. "Vamos tentar

conversar. Não estamos impondo
nada, mas precisamos nos unir e

depois pensar em futuras alianças",
declarou Chiodini.

Ele afirma que o PP também

espera apoio do Executivo na

decisão do partido e que o prefeito
reeleito declarou estar aberto a

,I

conversas. "Ele (Peixer) falou que
está a disposição", disse Chiodini, �

ressaltando que não será surpresa f

se 'o vereador Evaldo João [unkes }(,

(PT), o Pupo, faça parte do grupo
da situação na Câmara. Chiodini ,

defende uma legislatura voltada à :
população, independente de

'

�f
partidos e "para ser realizada sem

d d brí ""S
d

na a e ngas. ou contra

picuinhas. Está na hora de fazer .;
'política séria para que omunicípio "I:

cresça", discursou o vereador.

Chiodin.i explica que intenção ;1
é apresentar e ouvir propostas ;.;
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ECONOMIA

Nova subestação da Celesc terá

investimento de R$ 5 milhões

JARAGUÁ DO SUL _ Os 59 mil
consumidores da Celesc na

microrregião terão melhorias no
fornecimento de energia elétrica
a partir de março do ano que

vem, quando entra em

funcionamento a nova sub

estação de energia, que será

construída no Bairro Rio da Luz
a um custo de R$ 5 milhões .. A

subestação nova terá quatro
alimentadores, com capacidade
para 138 mil volts e será a terceira

de grande porte na região,
incluindo os municípios de

Guaramirim, Corupá, Mas
saranduba e Schroeder. A nova

subestação, além de melhorar a

qualidade da energia, vai

desafogar a subestação do

centro, que está com 95% de sua

capacidade comprometida.
De acordo com o gerente

regional da Celesc, Luiz de
Freitas Melro, o abastecimento
é feito por sete subestações,
sendo duas de grande porte e

quatro de pequeno porte, que
são as gue operam com 34,5 mil

concurso: 621
26 - 29 - 31

49-50-57

concurso: 475

06 - 09 - 12 - 16 - 18 - 20 - 26
29 - 40 - 42 59 - 63 - 74 - 75
76 - 82 - 88 - 89 - 90 - 97

volts e estão localizadas em

Corupá, Nereu Ramos, Barra do
Rio Cerro e Guaramirim. As

subestações de grande porte,
com 138 mil volts estão
.instaladas no Czerniewicz e

divisa com Guaramirim. O
consumo atual na região é de
52 milhões de Kwh/h,

Melro Neto: "obra é nece�ária
devido ao crescimento industrial"

Quina
concurso: 1382

07 - 09 - 22
53 - 64

Loteria Federal
concurso:03890
1 ° Premio: 39.565

2° Prem ia: 50.516

3° Premio: 65.026
4° Premio: 47.51 O

5° Premio: 63.632
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CONSELHO

Conservação da natureza pode
ser estratégia demarketing

MARIA HELENA DE MORAES

...Marcos Sá Corrêa
falou aos empresários
sobre preservação
ambiental

JARAGUÁ DO SUL _ o jornalista
Marcos Sá Correa, diretor da

Associação O Eco·_ Jornalismo
Ambiental, esteve compareceu
ontem na reunião semanal da

Acijs (Associação Comercial e

Industrial de Jaraguá do Sul) para
falar sobre a conservação do meio
ambiente como estratégia de

marketíng. Na visão do jornalista,
"algo novo está acontecendo em

todo o mundo e essa novidade
deve ser assimilada pelos
empresários brasileiros", assinalou
Sá Correa, ao defender a implan-

Marcos Sá�orrêa falou ontem aos empresários da Acijs

ração de projetas ambientalistas

pelas grandes empresas como

estratégia de marketing.
Usando uma linguagem

simples e de fácil compreensão, Sá
Correa citou exemplos de grandes
corporações internacionais que há
muitos anos vêem desenvolvendo

projetos que priorizam o meio (ambiente e as questões ambienta�. _

Um dos exemplos citados peio
jornalista é o da Ford, uma das.
maiores fabricantes de carros do
mundo, cuja fábrica tem o teto
coberto de mata, que serve para
neutralizar a poluição gerada no

ambiente interno de trabalho.
A Rede Globo também foi

citada como exemplo de empresa
.que se preocupa com a qualidade
domeio ambiente. De acordo com o

o jornalista, aGlobo possui a maior ri

área privada de mata atlântica,
com 1.450 metros quadrados.
"Tudo que é utilizado é

reaproveitado", . enfatiza o

jornalista. Ele alerta sobre a

necessidade de se investir em p

projetos de preservação porque esse e

é o caminho para o bem estar da c

humanidade e conservação dos c

recursos naturais do planeta.

Campanha prevê doações ao Conselho da Criança e Adolescentes
GUARAMIRIM _ "Tributo à

Cidadania _ Pacto porGuaramirim"
é o nome da campanha deflagrada
na sexta-feira da semana passada
pelo Cons�lho Municip.al dos
Direitos das Crianças. e

Adolescentes e que tem pormeta a

arrecadação de dinheiso para o

financiamento de proj etos
desenvolvidos por entidades que
atuam junto à crianças e

adolescentes do município. Para

aderir a campanha, basta depositar
a contribuição na conta do Fundo
da Criança da Infância e da Ado

lescência, até omês de dezembro de
cada ano. O valor será restituído no

Imposto de Renda do ano que vem.
As pessoas físicas podem colaborar
com até 6% do imposto devido e até
1% para as pessoas jurídicas.

De acordo como presidente do
Conselho, Rogério Vonk, também
está sendo distribuído material

impresso contendo todas as

informações sobre como procederem
caso de doações. Na avaliação de

Vonk, essa é uma boa maneira de

ajudar. o Conselho, que financia

projetos que beneficiam pessoas de
Guaramirim. O Conselho dos
Direitos das Crianças e dos
Adolescentes de Guaramirirn é

integrado por 14 pessoas que

representam entidades gover
namentais e não governamentais.

FATOS

• A doação ao Fundo da

Infãncia e da Juventude

pode ser feita por pessoas
físicas e jurídicas.

• As doações deduzidas

do imposto de renda
estão previstas na Lei

9.069, de 13/07/90.

Cidasc entrega certificados do Serviço de Inspeção Estadual
JARAGUÁ DO SUL

Proprietários de estabelecimentos
que trabalham com produtos de

origem animal receberam ontem as

placas de certificação do SJ.E

(Serviço de Inspeção Estadual).
Quatorze estabelecimentos da

microrregião passarão a ostentar as

placas, entregues pelo gerente

regional da Cidasc (Companhia
Integrada de Desenvolvimento

Agrícola de Santa Catarina),
Fernando Wendhausen e pela
secretária da SDR (Secretaria de
Desenvolvimento Regional), Niura
Demarchi dos Santos. De acordo
com o gerente regional da: Cidasc,
a certificação estadual permite a

comercialização dos produtos em
todo o Estado. As placas servem
de garantia aos clientes e

valorizam o estabe-lecimento,
O responsável regional pelo

serviço de inspeção estadual,
veterinário João Marques, afirma
que esse serviço também garante
aos consumidores o consumo de

produtos de qualidade, Além da

'i. .l:J� r.:

Fone/Fax:, (47) 370-8655
� • Pref. Wal��mar Grub� 1612 • Vila Lalau • J�raguá do-ªut • Sç_ __

RAPHAEL GÜNTHER

Geraldo Safanelli, da Malibu Carnes e Defumados, recebeu a placa ontem

inspeção, são realizadas vistorias,
emissão de laudos e análise de

projetos para a construção de
estabelecimentos que trabalham
ou irão trabalhar com produtos
de origem animal. "Em conjunto
com outras instituições, são feitas
fiscalizações no comércio

varejista e atacadista que
comercializam estes produtos",
informa Marques.

Ainda de acordo com o

responsável pelo serviço de inspeção,
a Cidasc executa serviços de

inspeção de produtos de origem
animal em abatedouros (aves,

bovinos, suínos, ovinos), fábrica de

embutidos, char-queadas,
entrepostos de carnes e pescados,
postos de mel, distribuidores de

ovos, esta-belecimentos de

indus trialização de leite e

derivados, fábrica de laticínios e

queijarias, com a finalidade de

permitir a comercialização desses

produtos entre os municípios de

Santa Catarina.
Atualmente cerca de 500

estabelecimentos que trabalham
com produtos de origem animai
têm a certificação estadual.
Geram 5.076 empregos diretoS e

• 30.760indiretos. Para conseguira
certificação, bas ta enviar ofício à

Cidasc solicitando vistoria e visita.

O objetivo, de acordo com

Marques, é possibilitar a

comercialização regular e legal do
produto, além de agregar valor

e

aumentar o rendimento, A entrega

das placas faz parte da
" da

programação de aniversano

Cidasc, que completou 25 anOS

em novembro.

Novo Coneello
em Transpol te
Transporte oara
Blumenau [FurbJ,

. Joinville (Udese, Univille e Senai]
além de viagens estaduais e interestaduaiS
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Convênio permitirá
o a agremiação de
a orquidofilia
construir sede própria

e }ARAGUÁ DO SUL - Os

orquidófilos da região do Itapocu,
'r receberam namanhã de domingo,

terreno de 20milmetros quadrados
I. que servirá para implantação de

orquidário e construção da sede

D da Adori (Agremiação dos

a Orquidófilos do Itapocu): A
rr parceria firmada entre aUnerj e a

entidade foi importante passo para

a o crescimento da agremiação que
s completa hoje dois anos.

O terreno, localizado entre a

Unerj e a BR·280, foi cedido em

regime de comodato pela
universidade por 20 anos, com

possibilidade de renovação de
contrato. A parceria permitirá aos

orquidófilos intensificar o cultivo
e as pesquisas das variedades da

planta na região.
Para o presidente da Adori,

?tdelinoMurara; a parceria com a

Unerj é importante para que
possam ser desenvolvidos também
projetos voltados às questões
sociais, culturais, intelectuais e

científicos, colaborando para a

preservação da flora e fauna.
"Utilizaremos cerca de 20% da
área para sede e o estante será de
preserv-ação ambiental", adianta
Murara.

TERÇA-FEIRA,7 de dezembro de 2004 GERAL

Assinatura entre Unerj e Adori aconteceu domingo, no auditório da universidade
, ,

Para o presidente da federação
dos orquidófilos, Ditmar

Krambeck, a Aderi, deu grande
passo para a estruturação. A mais

nova das 12 agremiações do

Estado, vem se firmando no

cenário. Durante o discurso,'
Krambeck ressaltou a existência

em SantaCatarina de 34% deMata

Atlântica, com 32 gêneros de

orquídeas e 635 espécies. E
informou a existência de 32 mil

espécies catalogadas, e mais de 90
mil híbridos feitos pelo homem.
"Esta parceria vai permitir fixar
estudos mais profundos e realizar
eventos para que o Brasil conheça
o potencial botânico do nosso

Estado", salientou. O presidente da
federação aproveitou a solenidade

para informar a realização, da 30ª

exposição estadual de orquídeas,
em março do próximo ano em

Jaraguá do Sul.

Orquidófilos recebem terreno

em parceria firmada com Unerj

PROJETOS DiSENVOLVIDOS PELAADORl

A entidade foi fundada em 7 de dezembro do ano passado, com
doze associados. Atualmente conta com cerca de 70 pessoas que
desenvolvem projetos como: recuperação de áreas degradadas, como
encostas de morro e margens dos rios, para proporcionar mais
equilíbrio ao ambiente; projeto de organização de concursos

literários nas exposições que promove, - como a que aconteceu em

Schroeder, nos dias 23 a 25 de abril deste ano - com publicação de

trabalhos premiados; projeto de implantação de laboratório de
micro propagação de plantas, para atender a demanda da região,
seja para orquidofilia e para demais culturas ornamentais e de

alimentos; e o estímulo às pessoas da terceira idade para a visitação
ao parque de orquídeas, bromélias e outras espécies da mata

atlântica.

Doação possibilita compra de equipamentos para Rede Feminina
JARAGUÁ DO SUL - A doaçãode

R$ 10 mil da empresa Malwee
Malhas, nomês de julho, possibilitou
a Rede Feminina de Combate ao

Câncer fazer aquisição de
equipamentos necessários à
instituição.Apresidentedaentidade,
Elisabeth Oematté, explicou que

através dadoação foipossívelcomprar
um microcomputador com

impressora, scanner e fotocopiadora.
O computador está sendo usado para
o cadastramento dosmais de300 livros
doados à Rede, que comporão a

biblioteca que deverá ser inaugurada
em janeiro do próximo ano.

Com os recursos, a Rede
Feminina adquiriu ainda uma

televisão 29 polegadas, umbebedouro,
maca e luvas para fisioterapia das
mastectomizadas,móveis para sala de
reunião, máquina fotográfica digital,
um telefone sem fio e forno de
microondas. "Agradecemos a ajuda

daMalwee, através de DonaLaurita
Weege, que sempre auxiliou nas

necessidades da Rede", ressalta
ElísabethDematté, lembrando ainda
da entrega de material educarivo
doado ano passado e este ano, que
foram utilizados em campanhas da
entidade.

t' rofessor daUnerj lança livro abordando futuro da humanidade
] _

JARAGUÁ DO SUL - o professor '

RAPHAEL GÜNTHER
abordagens sobre a situação eodestino

�ao Amoldo Gascho, lançou no da sociedade.Segundoo professor, que
�ábado, o livro "Domito aogenoma, a está concluindo o doutorado sobre

�tJ.ca na construção da história". O educaçãopedagógica, o livropartiu de

�çame�to aconteceu na Grafipel. um texto em que se abordam
OCaslaO o professor de filosofia e preocupaçõesequestionamentossobre

mesúbtreemeducação,conversoucom o futuro. "O texto fala desde a
op' li . .

co,autografouhvrosefalousobre mitologia até as descobertas atuais,
o trabalho que levou cerca de oito engenhariagenética,genomaeoutros
meses para ser concluído. assuntos", revela.

h
O livro faz uma viagem à cultura Num dos capítulos, Gascho

umana, analisando diferentes discutea"encruzilhadaética". "Se as
[Xlsturas e referências assumidaspelas coisas continuarem como estão, não
SOCiedades. Voltado para o público teremos futuro. O homem será
Ul1lversitá .

.

____
no e mdagador, o livro faz Gascho faz indagações sobre o futuro no livro "Do mito ao genoma" destruidor delemesmo", acredita.

r----__

--_._._._-_.;--:--------..::"".,..--�,..,....��..,.,.,.,..,....���---------------------------------------------�----------�

CP NOTAS
� ARQUITETURA E URBANISMO

Acadêmicos sãoavaliadosporMarceloTramontano
O curso de Arquitetura e Urbanismo da Unerj recepciona
hoje e amanhã o arquiteto Marcelo Tramontana, conhecido

pelos estudos sobre os novos modos de vida e de habitação.
Ele é convidado para participar da avaliação dos Trabalhos de

Conclusão de Curso (TCC) dos acadêmicos da 10a fase da

Arquitetura e Urbanismo. Das 8 às 18 horas, o arquiteto
Tramontano,.que faz parte da Escola de Engenharia de São

Carlos, da universidade de São Paulo, e também coordenador
do GHab - Grupo de Pesquisa em Habitação, será um dos

quatro participantes das bancas de avaliação dos projetos
finais, juntamente com Maria Cecília Tavares, Murilo Teixeira
Carvalho e outro professor a ser convidado pela coordenação
do curso. Ao todo, 23 acadêmicos apresentam seus projetes
no bloco "D" da Unerj - o evento é aberto ao público e cada

sessão terá um tempo total de 40 minutos entre a exposição
do aluno e os comentários. dos professores.

� GUARAMIRIM

Iluminação de Natal
A cerimônia de entrega da iluminação de Natal, promovida
pela prefeitura de Guaramirim, foi prestigiada por cerca de

500 pessoas na noite de sexta-feira, em frente a Estação
Rodoferroviaria. O evento teve como atrações os Corais

"Senhor Bom Jesus'; "Coral Evangélico" e a Banda Rítmica

Jonas Alves de Souza, que interpretaram tradicionais músicas

natalinas. O ponto alto da noite foi à chegada do Papai Noel
Vasques, qu� fez a alegria das crianças com seu novo trenó

(motorizado) e a distribuição de balas. O Papai Noel recebeu
as cha�es da cidade das mãos do prefeito Mário Sérgio Peixe r

e do presidente da Aciag, Orlando Satler. A decoração deste
ano em Guaramirim ficou concentrada em três locais: A

Estação Ferroviária, prédio da prefeitura e Praça Cantalício

Érico Flores.

� EXPOSiÇÃO
Artista traduz o Natal em peças de faiança
Transpor para obras em barro esmaltadas o sentimento

natalino é a proposta que a artista plástica Albani Goulart
Sens apresenta até o dia 10 de dezembro, na Biblioteca Padre
Elemar Scheid, da Unerj, que pode ser visitada das 8 às 12h e

das 14h às 22 horas. A exposição "Motivos de Natal" mostra

trezentas peças de um jogo de jantar completo, pintadas em

baixo esmalte, Radicada em Jaraguá do Sul há mais de 30

anos, Albani trabalha com a técnica de pintura em faiança
desde 1997, quando passou a freqüentar aulas no município,
atraída pela beleza das peças em cerâmica. Para mais

informações: Albani Gou.lart Sens, telefone (47) 372-0701/
9980-1282.

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

EDITAIS DE TOMADAS D� PREÇO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM

N° do Edital 45/2004 - FMS 46/2004 - FMS

Objeto Medicamentos Material de consumo médico

Data e hora 22/12/2004 22/12/2004

entrega dos 08:00 h 08:00 h

envelopes
Data e hora 22/12/2004 22/12/2004
da sessão 08:30 h 08:30 h

de abertura

REGIMENTO: Lei Federal nO 8.666/93 e suas alterações posteriores.
INFORMAÇÕES: O Edital poderá ser obtido no seguinte endereço:

Rua Walter Marquardt, n° 1111 ou via Internet no endereço:
www.;araguadosul.sc.gov.br. Os esclarecimentos pelo fone: Oxx47-

372-8058 ou via e-mail: licitacoes@jaraguadosul.com.br

Jaraguá do Sul (Se), 06 de dezembro de 2004

IRINEU PASOLD
Prefeito Municipal

Rua Exp. Cabo Harry Hadllish - 831- próximo ao Angeloni
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



GERAL/ESPORTE

Mutirão judiciário acontece

durante três dias na Unerj
}ARAGUÁ DO SUL- O Mutirão

da Conciliação e da Cidadania

promovido pelo Tribunal de
Justiça do Estado será realizado no

campus daUnerj, nos dias 10 a 12
deste mês. Serão colocados em

pauta 5.568 processos, (3.863 da
cidade e 1.705 de Guaramirim) e
deverá envolver cerca de 10 mil

pessoas que buscam a solução de
conflitos.

A programação inicia na

sexta-feira, com a realização de
audiências envolvendo executivos
fiscais. No sábado, a pauta será
formada por matérias ligadas às
áreas da família, crime, direito
bancário e monitórias. No

domingo, último dia, serão

atendidasmatérias pertinentes aos
juizados espectais cíveis,
execuções por quantia certa e

assuntos cíveis em geral.
Estarão envolvidos no trabalho

200 conciliadores, 150 monitores,
40 juízes, 10 promotores, 15

advogados que estarão à

disposição, além de funcionários
� estagiários do judiciário,
auxiliando no atendimento, num
total de quase 500 pessoas. O
mutirão da conciliação em Jaraguá
dó Sul é o terceiro evento realizado
no Estado. O primeiro aconteceu

emmarço, em São João Batista, com
quase 900 audiências, registrando
índice de conciliação de 74%, com
participação de 45 conciliadores
durante um dia de trabalho. Na

segunda edição, realizada em

Blumenau, foram 2,7 mil audiên
das atendidas por 200 conciliadores,
com êxito em 90%dos casos.

Até quinta-feira as pessoas que
receberem cartas convites,
informando sobre o processo, devem
se dirigir ao Fórum para retirar
credencial que servirá de ingresso
para o local do evento. De acordo
com a coordenadora Executiva do

- Mutirão, Vilvana Zanelatto, a

credencial não só permitirá o acesso,

como facilitará o encaminhamento,
já que no documento está a

informação do local e horário da
audiência. Para a juíza da segunda
vara cível, Quitéria Tamanini Peres,
a expectativa é de obter índices
similares oumelhores de conciliação
dos realizados anteriormente. "Para

que isso aconteça, �edimos a

participação de todos os solícítedos
e que venham com a vontade de
resolver situações que poderiam
perdurar anos", explica, informando
a existência de 25 mil processos
aguardando julgamento na

Comarca de Jaraguá do Sul.

A atleta Ana Paula Rubini conquistou, nesse fim-de-semana, a

S' Etapa do Campeonato Catarinense de SeisTambores, na categoria
Feminino.A prova foi disputada no Centro deTreinamento Eqüestre
S Estrelas, que fica às margens da Rodovia SC-416, que liga Jaraguá
do Sui a Pomerode.

TERÇA-FEIRA, 7 de dezembro de 2004

SOLIDARIEDADE

Unimed arrecada 843

CELlCE GIRARDI

.... Campanha finalizou
com minimaratona
e sorteio das
cestas de Natal -

}ARAGUÁDOSUL-Oficialmente
a campanha realizada pela Unimed
com clientes, funcionários,médicos e
a comunidade encerrou no domingo,
com a minimaratona e o sorteio de
cestas de natal. Até dia 5, foram
recebidos 843 doações. Iniciada em

outubro, prossegue ainda até dia 17. E
até quinta-feira, quem contribuir para
a campanha, poderá trocar o

brinquedoporumingressopara assistir
a estréia do Circo DiRoma, dia 9, às
21horas.

Aminimaratona contou com32

inscritos, divididosemcinco categorias.
O cabodaPolíciaMilitai;JoãoGustavo
Assumpção, 39 anos, participa de
corridas de rua há 21 anos. A

expectativa do atleta era a maior

possível. "Ficamos felizes com a

realização da corrida, pois não é

comum", comenta o atletaque havia
participado, de manhã, de outra

brinquedos

Minimaratona contou com a presença de 32 inscritos em cinco categorias
maratona de 14 quilômetros em ganhador: LeanderKasmirski,4anos, categoria.JoãoAssumpção,39,venceu'
Paranaguá (PR). A atleta Milena deMassaranduba, categoriaacimade 26 anos,masculino,
Pereira, 34, estava há pouco mais de RESULTADO - Fernando Leal, seguido por Valcir Vicentin,42 e

umano semparticiparde corridas por 18 anos foi vencedor da categoria 15 a AdilsonRibeiro.Na feminina,Milena
causa da gravidez. "Estou voltando 25 anos, masculino, seguido por Pereira, 34, foi vencedora seguida de
devagarinho a correr e esta corrida, de Giovane Kreis, 22 eMaurícioMaciel CornéliaCaglioni, 40. E na categoria

.

4,6 km está na medida para mim", 16. [éssica Caglioni, 16, ficou em infantilovencedor foiWilliamSantos

explicaMilena,As duas cestas deNatal primeiro seguida deEliane Lehmkull, 14, seguido por Estéfani Maria, 14 e

sorteadas foram para um único 21 e [osiane Ferreira, 17, na mesma DanielPeiter, 13.

Quase mil pessoas prestaram vestibular, domingo, na Unerj
}ARAGUÁDO SUL- Domingo foi

dia de prova para os 34.688
vestibulandos irtscritos nas 32 cidades

<' r
que fazem parte do Sistema Acate

(Associação Ca tarinense das

Fundações Educacionais) em todo
Estado. Foram oferecidas 19,6 mil

vagas, distribuídas em 14 irtstituições
de ensino superior. Na Unerj foram
973 inscritos para 12 cursos e

compareceram 890 vestibulandos.O
índice de abstenção foi de 9,37%.

As provas foram realizadas no

período damanhã, das 8 às 12 horas,
mas a partir'das 10 horas, muitos
alunos já haviam respondido as

questões de português, redação e

língua estrangeira. Paraometalúrgico
Scoth da Mota, 18 anos, que tenta Grande parte dos alunos deixou as saias de provas às 10 horas

uma vaga para administração no

período noturno, a prova de inglês foi
'

um pouco mais difícil, mas o grande
desafio estava previsto para a tarde
com as questões de física e,

matemática.

Para a estudante Geniane de

Souza, 18, as provas não estavam

muito difíceis. Ela que já garantiu
uma vagaemmarketing, na Fameg, .

em Guaramirim, espera conseguir
passar em administração. "É comum

tentarmos em várias faculdades, para
escolher o que melhor convém",
comenta. "Seriamelhor passar aqui,
por causa do transporte. Mas o

importante é estar na universidade",
pondera.O gabarito está à disposição
naUnerj.
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Flamengo vence o Vitória e

conquista o bi na 1 a Divisão
fI

.. Nos Aspirantes, o
Vitória confirmou o

favoritismo e ficou
, com o títu lo

}ARAGUÁ DO SUL - Numa

arde quente, no Estádio Hugo
K6eh, emRio da Luz, o Flamengo
derrotou o Vitória por 3x2 e

conquistou o bicampeonato do

Campeonato Amador da 1 a

Divisão. O rubro-negro do Bairro'
Garibaldi, em 16 partidas, teve seis

vitórias, sete empates e três

derrotas. No Aspirantes, o título
ficou com o Vitória, que venceu o

Caxias por 1xO, terminando a

competição invicto, com 15 vitórias

eumempate.
Jogando em casa, o Vitória foi

pra cima do Flamengo e acabou
abrindo o placar aos 15 minutos

com Kaska. Dois minutos depois,
o rubro-negro empatou com

Adilson, fechando o placar do
primeiro. tempo. Na etapa final, o
Flamengo voltou melhor e mais

agressivo, mas acabou tomando o

segundo gol aos 20minutos, através
de Daniel. Mas o empate surgiu
logo em seguida, com André. A
virada aconteceu aos 35, com

FOTOS, cESAR JUNKES

Goleiro UIIi, do Flamengo, ganhou o troféu de defesa menos vazada

Jonatan, numa bela cobrança de
falta, sem chances para o goleiro
Ricardo, fechando o placar e

dando o título para o Flamengo.
O goleiro UUa, do Flamengo,

foi um dos destaques da equipe,
conquistando o troféu de defesa
menos vazada da competição. O
artilheiro foi Fabinho, do Caxias,
com 18gols e o atleta destaque foi

Kaska, do Vitória. O título de
equipe disciplina ficou com o João
Pessoa. No total, foram disputadas
48, partidas, com 169 gols, uma
média de 3,52 por jogo.

A Liga Jaraguaense de Futebol
Amador, organizadora do evento,
fez uma homenagem ao senhor
Irineu Hoffmann e a Sociedade
Recreativa Vitória, com um

certificado de Honra ao Mérito,
pelos serviços prestados ao Futebol
Amador de Jaraguá do Sul.

ASPIRANTES - Confir
mando o favoritismo, o Vitória
venceu o Caxias por 1xO e levou o
título da categoria Aspirantes. O
gol que deu a conquista pro time

do Bairro Rio da Luz saiu aos dez
minutos do primeiro tempo, com
Mico. O time se consolidou como
a melhor campanha da
competição, marcando 40 gols e

sofrendo 13, um saldo positivo de
27.

Além do título, o Vitória teve

mais dois jogadores premiados:
Maicon, artilheiro com 14 gols, e
Nando, o destaque da competição.
O troféu de defesa menos vazada
ficou comRodrigo, do João Pessoa.
A equipe disciplina foi o Botafogo.
Na categoria Aspirantes, foram
disputados 48 jogos, com 111 gols
marcados, umamédia de 2,31 por

partida.
, .

.

Mãe de jogadormorto 'na India está convencida quehouve agressão'
DA REDAÇÃO - A família do'

jogadorCristiano [únior;morto numa
partidade futebolno últimodomingo,
na cidade indiana de Bangalore,
aguarda o resultado da autópsia para
decidir que providência legal adotar e
contraquem.Amãedo jogador;Maria
[aci Ferreira Nunes, de 52 anos,
informou nesta segunda-feira que
pretende dar ao episódio um caráter
exemplm: "Quero fazer a coisa certa. É
precisoquestionarsepessoas'agressivas
�evemjogcu:Futebolé umesporte, não
e ummatadouro", disse.

Depois de assistir algumas vezes
ao teipe com as cenas do incidente
com o goleiro Subrata Pal, do time
adv "

Iersano, e a está convencida quehouve agressão e espera a vinda da
nora,Juhana, paradiscutiremjuntas a

melhor forma de exigir justiça. "Vou
tomar providências para evitar que
outrasmães chorem amorte prema
tura do filho.Não há indenização que
supere aperda de um filho.Quero usar

,

esse caso como exemplopara ajudar a
acabarcomessaviolênciaestúpidanos
campos", observou.

Em princípio, o alvo da ação é o

goleiro Subrata Palo As providências
para o traslado do corpo do jogador
estão sendo tomadas pelos governos
brasileiro e indiano, com a

intermediação da CBE O enterro

deveráocorrerna quintaou sexta-feira
no cemitério da cidade deTaguatinga.

Emocionada e ainda incrédula
comamorte trágica do filho, donaJaci

contou que desde amorte do jogador
Serginho, doSãoCaetano, hápouco
mais de um mês, ela .se sentia

angustiada com a profissão do filho.
Ela o obrigou a fazerUma bateria de .

exames e cada vez que ele ia jogar,
desfiava por telefone um longo
repertório' de recomendações
matemas.

Amigos da
Informação

ACOMPANHE O PILOTO
PELO SITE

www.kreisjr.com.br 371 6524

Vanderlei reencontra o. grego
que o ajudou na Maratona

DA REDAÇÃO - Um dos
momentosmais aguardados da festa
de hoje no Rio de Janeiro, que
elegerá os melhores atletas do País
nas categorias masculina e

feminina, é o reencontro de
Vanderlei Cordeiro de Lima com o

grego Polyvios Kossivas, que o livrou
do ataque do ex-padre irlandês
Cornelius Horan, durante a disputa
da maratona nos jogosOlímpicos
de Atenas.

Na ocasião, o brasileiro liderava
a prova e, ao vê-lo sendo atacado, o
grego pulou a corda de proteção para
ajudá-lo. Mesmo com o acidente, o
atleta ainda conquistou amedalha
de bronze, terminando atrás do

americano Mebrathom Keflezigui,
medalha de prata, e do Iraliano
Stefano Baldini, medalha de ouro.

No ruo desde a noite de sexta- q
. feira, Polyvios Kossivas, de 53 anos, ,,' r'

se encontrou ontem com dirigentes .' ,

do COB na sede da entidade. Mas ._,b
não deu nenhuma informação que .

sq
pudesse ajudar no processo que ',;

requer uma medalha de ouro para ",:,

Vanderlei. Prometeu enviar um ,-_rj
vídeo com novas imagens do ataque. ,�')

Após o encontro no COB,
Polyvios Kossivas prosseguiu nos '12

passeios turísticos no Rio.À tarde, _ 1"

foi conhecer o Cristo Redentor e ,11
ficou encantado com a beleza do YOl
lugar. -."

,

':;'1

,
t

...... 'JDefinidos nomes para eleição
dos destaques do esporte

personalidades do esporte, que ''J\
apontararnos seis finalistas.Os jurada; Jf>
ainda determinaram osmelhores de

::;, B
cada modalidade olímpica e alguns "h

dos vencedores foram Giba (vôlei), :
Thiago Pereira (natação), o judoca ;B

Flávio Canto, a jogadora de futebol 01
Marta e [aneth, do basquete. "

Daiane e Daniele realizam uma '�,;:�!J

disputa à parte. Enquanto a ptimeira �,r

busca o bicampeonato, a ginasta do _

Flamengo tenta obter o título pela --:
terceira vez.Nomasculino, Scheídt

...,

ganhou em200 1,masnos últimos dois ,

anos acabou derrotado porNalbert, :
cm 2002" pm FonmndoMdigeni. .: I

Academias .: '

.' _ Corpo &Mente
Pãraficar de bem com a vida!

DAREDAÇÃO-OCOB (Comitê
Olímpico Brasileiro) realiza hoje à
noite no Teatrcdv1unicipal do Rio a

festapai eleger osmelhores atletas
do País nas categorias masculina e

feminina. Estão concorrendo ao

prêmio máximo as ginastas Daiane
dos Santos eDanieleHypolito, além
de Shelda, do vôlei de praia. Entre os
homens, os iatistas Robert Scheidt e
Torben Grael e o maratonista

Vanderlei Cordeiro de Lima.
A escolha dos seis nomes para a

votação popular, que terminou

ontem, foi feita por um júri formado
por dirigentes, técnicos, jornalistas e

'�B

• BODY BALANCE

• BODY COMBAT

.BODY JAM

.BODYPUMP
• GINÁSTICA LOCALIZADA

• MUSCULAÇÃO
• NATAÇÃO ADULTO E INFANTIL

• POWER POOL - I• HIDROGINÁSTICA

�FLEXlBILlDADE DE HORÁRIOS E DE MODALIDADES

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

+ 50 vale-compras de R$1 00,00*

HORÁRIO NATALINO (COMÉRCIO)
Dias 01 a 03112 Normal
Sábado· 04/12 Até as 17hs
Domingo - 05112 Das tõhs às19ns
Semana de 06 a 10/12 Até as 20hs
Sábado· 11/12 Até as 17hs
Domingo - 12/12 Das 15ns às 19ns
Semana de 13 a 17/12 Até as 21hs
Sábado· 1 8/12 Até as 17hs
Domingo -19/12 Das 15hs às 19hs
Semana de 20 a 23/12 Até as 21hs
Dia 24/12 Até as 13hs
Sábado - 25/12 Fechado
Domingo - 26/12 Fechado
Semana 27 a 30/12 Normal
Dia 31/12 Até as 13hs
01 e 02 da janeiro Fechado
Dia 03 de Janeiro Normal

COMPRE E CONCORRA

Jaroguó do Sul
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Juventus começa a sofrer/desmanche'
JULlMAR PIVATTO

...Alguns jogadores já
deixam o clube nessa

semana e outros têm
destino indefinido

}ARAGUÁ DO SUL - A vitória

de 4x2 na tarde de domingo contra
o Brusque no João Marcatto
confirmou amelhor campanha na
competição. Com dois gols de
Marcelo França, um de Itaqui e
outro de Ivan, o Juventus
conquistou o troféu geral da
competição. Du e Miguel
descontaram para o Brusque. O
tricolor terminou com 43 pontos,
nos dois turnos e, somadas todas as

fases, fez 38 partidas, vencendo 21,
empatando dez e perdendo sete.

Marcou 62 gols, sofreu 35, ficando
com saldo de 27.

Os jogadores emocionados,

Itaqui chuta para marcar o terceiro gol do tricolor na partida
foram unânimes no fim da partida,
em agradecer a torcida

jaraguaense. "Esse apoio durante
toda a competição foi fundamental
pra nós. Hoje fomos recompensados
com o título e o dedicamos a essa

torcida", disse o meia Sérgio. O
goleiro Adilson foi um dos mais

.

assediados pela torcida no fim do

jogo. "Cheguei no meio da

competição e percebi que a cidade
merecia essa conquista",

Malwee pensa no título' d(\, Copa América
}ARAGUÁ 00 SUL - Depois de

conquistar a o título do Estadual, os
jogadores da Malwee receberam

folga até quarta-feira, quando
retomam os treinamentos para a

decisão da Copa América, no Peru,
contraoKansas.Numapartidamuito
disputada, a Malwee venceu a

Univalipor 2xl no último sábado, no
WolfgangWeege.Como resultado, o
time jaraguaense se iguala em títulos
a Perdigão, que conquistou cinco

troféusnos anos 80. Os jogadores estão
de folga até na quarta-feira

Empurradapela torcidaque lotou
o ginásio, aMalwee partiu pra cima
pradefinir logo a partida.O primeiro
gol saiu aos oitominutos, após toque
de Chico paraXande, que chuta forte
da direita, sem defesa para o goleiro
Feio. O capitão da Malwee, Chico,
foi quem marcou o segundo, de
cabeça, aos 13 minutos, fechando o
placar da primeira etapa. .

O segundo tempo foimuito duro
e truncado, comos jogadores das duas
equipes cometendo faltas violentas e
discutindo entre si. Faltando pouco
mais de dois minutos para acabar, a
Univali diminuiu com Chico, novo .

reforço da Malwee. O time

jaraguaense se segurou até o fim da

partida e comemorou com a

torcida.
O ala Xoxo, tetracampeão

Estadual (2001 com a MBB/
Chapecó e 2002 a 2004 com a

Malwee), comentou que o título é

muito importante para a equipe,
principalmente depois do vice

campeonato nos Jogos Abertos.
"Vamos agora para a decisão noPeru
muitomaismotivados", disseo jogador

A partir de quarta-feira, os

jogadores começam os treinamentos

emdois períodos até o dia 16, quando

RAPHAEL GÜNTHER

Valdin (13) foi um dos destaques da Malwee na partida

Xoxo (com a bola) conquistou seu quarto título Estadual

viajam para o Peru. As partidas
decisivas acontecem dias 18 e 19 e,

após as finais, os jogadores recebem'
férias até o dia 20 de janeiro, data da
reapresentaçãopara apré-temporada
em SãoJoaquim.

Para a decisão daCopaAmérica,
o time terá o retomo de Falcão e do
técnico Fernando Ferretti, que volta

assumir o posto de treinador da
Malwee. "Ele nunca deixou de ser.

Só não estava com a gente porque

dirigiu a seleçãobrasileira", informou
o supervisor Kléber Rangel. Após o
término do Mundial de Futsal, onde
o Brasil terminou em terceiro lugar,
Ferrettipediu demissão do comando
da seleção.

Juventus e Brusque fizeram as melhores campanhas do Estadual

comemorou. O zagueiro Cris O treinador ItamarSchüller, um
lembrou que agora é momento de dos mais emocionados, disse que

descansar e pensar no futuro. está feliz em entrar pra história do
"Nosso objetivo era o acesso à Série [uventus, comandando o time no

A2 e conseguimos.O título foi uma primeiro título profissional. "Agora
conseqíiêncía", disse. quero descansar comminha família.

(J tllIEI (JJUIIIPEN?
o Jump Teell mistura diversão. saúde \Itilizsndo

mini·trampolins,essa atividade foi projetada
especialrnente para as condições fisices da

criançada. O Jump Ieen é indicado para crianças
a partir dos 7 anos de ídade, estendo os país
matriculados Il�!mpufso ou não,

0_ (JSBENEFiCles?-
O Jump leen desenvolve a coordeneçée motora
e libera a energia da qaroteda, melhorando a

capaCIdade de concentração e o humor
O Jump Ieen <'eóul os efeitos negatNos da vida
sedent.iÍna twando e cf'1ança da rotna dos logos
eletrômcos e da 1V

Foium trabalho longo, masco
da melhor maneira poss', I'_ Ve
comentou. Sobre o futuro, tanto
treinador quanto os jogador�
definem ainda essa semana, e
reunião com a diretoria do clu�.

Segundo o site oficial
desmancheno [uventus jácom

'

,

O lateral-direito Pereira e o valan
Kulmann vão para o Apucar'
(PR). O Atlético de Ibirama qu
levarSérgio,Marcelo FrançaeI
mas este último tem ProPOI
também do Figueirense, time
detém o passe deGringo. Quem�t
interessando ao alvinegro da capil
é o zagueiro Cris. leio deve ir para
Marcílio Dias.

Já o goleiro Adilson, o valan
Leandro e o atacante Ivan, que'
donos do passe, ainda não de
seu futuro. Caso tambémdo ataca:
te Grisley, que tem seu passevinc�
do com o Caxias, de JOinville,e
Juventus (cada equipe tem50%).

16h30min até l1h15min < 2!!l.
. .� 5!

i

14h30min até 15h1!ímin < .,-f

flmj)ülso
Rua Epitácio Pessoa 1081 . Centro

CEP 89251-100 . Jal'aguá do Sul. se
47 275 1862 , academiaimpulso(wterra.ClJm.br

o melhor

leva um

ZERO
.10 LUGAR ..." ....._ UMA CG 150e.melhor
aluno IID 10 semestre letivo 2005 LEVA UM FORO KA.·
• Em cuo d, Impatlll\ll uma CG 150 quem primelro tu lualnW'lÇlo idJta/hC)f�rlol

Cursos Superiores a partir de 2 anos.

NA VELOCIDADE
-OOMERCÃDOInscrições até 11/12

www.cetej.com.br - 276-3837
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SUPER MASSA
GRAFITADA
Deu-se o nome de massa refratária grafitada, composições refratárias, às
quais foram adicionados produtos que asseguram o ligamento, a pega e o

isolamento da umidade, e o endurecimento em altas temperaturas de
calor e também isola temperaturas de baixo mvel de umidade.
Produto este a Ser usado justamente em nossa cidade, porque a nossa

temperatura age em forma de calor, em forma de umidade e

principalmente o ar em si, é úmido, Um produto industrializado
principalmente com 11 finalidade de uso na construção civil. Resistente à
maresias, isola a água, a umidade, o bolor e o mofo.
É Super resistente à rachaduras ou fissuras.Testado e aprovado nos

laboratórios da Universidade de EngenhaJia da construção civil.Em
especial misturando-o com cimento e areia, são utilizados para
àssentamento de tijolos, rebocos, pisos e etc.O produto não é tóxico, não é
perec:lvel e não é necessário curtir.Traz economia no cimento e na mão de
obra.A aplicação pode ser feita de forma natural com ajuda de
ferramentas adequadas.Temos técnicos que irão junto à obra dar
explicações de como fazer a aplicação.Acompanharemos a obra do
começo ao término da construção. Para que você tenha uma tsolação de
umidade e um reboco de qualidade, nossos técnicos tem por obrigação
em instruir o pedreiro e acompanhar a obra.A SUPER MASSA GRAFITADA,
se ajusta em todas as bitolas de areia, fina,média, grossa e etc.A SUPER
MASSA GRAFITADA tem um percentual bastante elevado de grafite.
Produto este, o único que isola temperaturas e umidades, especialmente,
para regiões onde o ar é úmido e seco. A SUPER MASSA GRAFITADA
significa variedade de mineral de estrutura laminosa, e ffiável, sílica e

'

argila, que se lamina com facilidade.A SUPER'MASSA GRAFITADA se
destaca também em espedal para assentamento de pedras, pisos, azulejos,
cerâmicas, fugas. A mesma não trazmanchas,mesmo quando a pedra é de
cor natural, ficando com um só tom de cor, nas fugas e nos concretos.
Fazendo um pequeno comentário e respeito dos preços. Se você comprar
cimento areia e cal, você vai ter um custo. E se você comprar a SuperMassa
Grafitada você vai ter o mesmo custo. Só que com a SuperMassa Grafitada,
você vai ter mais massa. Você vai ter qualidade.Vai isolar a umidade, o
bolor e o mofo. E com certeza você não vai ter um reboco cheio de
fissuras e trincas.Com certeza sua obra terá bem mais valor, com aparência

100% boa e 100% mais resistente. O reboco após a casa ou apartamento pronto é a parte mais importante porque a

gente convive com o visual do mesmo até o seu término.
SUPER MASSA GRAFITADA a solução exata para sua construção.

SUPER MASSA GRAFITADA

MASSA

PI REBOCOS
E 'ASSENT. DE TIJOLOS

VANTAGENS:
ti Economia
v Resistência
ti Rendimento
v Im.permeabilidade

obro dOI'é!\'Plj�$
como mon..""" (I n1Q;S$O do ",«;.0 00

"",,iflQ de CÇ)<l$In.>ç(lQ.

Grafites Jara uá Ltda =

Associação dos Comerciantes

de Materiais de Construção de
.Jaraguá do Sul e Região

Fone: 275..7000/275..7019

BARRA
��'''''--' ..............•.�--�%�IMicar,� I
MAT. DE CONSTRUÇÃOI

!

"Cfl6IJU
MATERIAIS DE CON.STRUçAo

MATERIAIS DE CONStRUÇÃO

AMl.,...
JUU'IINAU IK «....,."SÃO

275-3462
Rua AngsJo Schiochel, 77 - Centro

1
! Rua M Ira, 2180
j VII. Lalau- J....,.. do Sul
L�_���=-.��.!!�1858 _ .. �

Do fundamento ao acabamento
de sua obra
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TERÇA-FEIRA, 07 de Dezembro de 2004 CORI{E!O DO jl( rvo

CLASSIMais
CORREIO DO POVO 3

�;H=�.E�����,V����: mIliiJl@i@=_
escola.Aceita carro.Tr:
374-5444 BARRAVELHA-;-aluga

se no Centro, 1 qto e

VENDE-SE - alv. ct dep.R$ 80.00.Tr: 371-
167m', terreno e/560m2, 5592
Rua João Planleheek.Tr: ------

370-8097 c/ Tina

IH
IfB
ÁGUA VERDE- vende
se cl 106,00m', ter el
442 OOm'.R$ 78.000,00
Tr: '371-2357 CRECI

8054

VENDE-SE - alv.123m',
terreno el 373.99,Rua
Alwin Buterdoffer. R$
40.000.00.Tr: 370-8097 a
Tina. CRECI 9839

ALUGA-SE - kitinete

mob. prox. Rua entrada VENDE-SE - el 120m',

da APAE.Tr: 370-3561 alv, nova, 1 suíte, 2 qtos,
Pare.Tr: 9977-5408

MATRICULA 24320ALUGA-SE - kltlnete no

Centro, próx. Verdureira
da Raquel. Tr: 371-5320 VENDE-SE - casa de

à tarde ou 9919-3950 alv. el 100m' , de laje, .

próx. escola , posto de
ALUGA-SE - qtos saúde etc ... Tr: 374-5444
mob.Tr: 370-3561

ANA PAULA - vende-se

alv. c/198,00m', ter el
350,00m'.R$ 90.000,00
90.000.00.Tr: 371-2357
CRECI4936

VENDE-SE - duas casas

mad., 21x36m', outra el

50rT12, el 328m2. Há 1 Km

da pref R$: 20.000,00
Tr: 370-5556 ou 9923-
4255 com Vilson.

RIO CERRO - vende

se ou troea-se.Tr: 370-
6208

VENDE-SE - próx. ao

centro de Guaramlrim,
ai v, el 4 qtos, 2 bwe,
garagem p/3 carros.

CENTRO - vende-se c/
325m2• R$ 200.000,00.
Aceita imóvel menor
vlor. Tr: 370-6624.
CRECI8844

·VENDE-SE - loja de
CZERNIEWICZ -

móveis rústicos Tr:
vende-se el 2 qtos, sla, 9107-4525
sacada, Bwc, COZ., lav, -------

cl churrasqueira, portão VILA LENZI - vende-se

eletr.R$65.000.00.Tr:
9997-2020 CRECI7402

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

suíte.R$ 88.000.00.Tr:
9119-7683

CENTRO - vende-se
ou troca-se, gde. Troca
por Imóvel em Jguá,
Joinvllle ou Itajaí.Tr:
011-6976-9448

PROCURA-SE - pI
alugar peq, em Jguá,
preferência cl propr. Tr:
372-2701 cl Márcio

SANTO ANTONIO -

vende-se cl 2 aptos, a
si comI. 300m2.R$
78.000,00.Tr: 9137-
5573 MATRíCULA
24320 Tr: 371-6069.

VENDE-SE - próx. ao UBATUBA - vende-se

centro, 275m', c/ suíte, próx. a praia, cl 1 suíte

R$ 115.000,00 negoc.Tr + 2 qtos., churrasqueira.
9137-5573 MATRíCULA Tr: 372-3235.

CENTRO - vende-se
mad, cl terreno cl

537,60m',cl duas ftes

R$140.000.00.Tr:371-
2357 CRECI 8054

24320 VENDE-SE - Ed. Jguá.
VENDE-SE _ sobrado c/ Via r a comb. Tr: 9137-

6362 cl Franciscosi comi, aceita-se casa -

vlor em guaramirim ou

CHICO DE PAULA -

vende-se sobrado R$ região. Tr: 371-3132

45.000.00.Tr: 273-5439 VENDE-SE - sobrado
CRECI 8054 res. e comi c/5 alugueis,

ERWINO _ vende-se cl ótimo investimento. Tr:

escritura.Tr: 371-3132 _37_1_-3_132 _

VENDE-SE - cll 04m2,
novo, 3qtos, 1 suíte,
sacada cl churr. Entr.+
financ. Tr: 9977-5408.

6Mi4ttt
VILA LENZI - vende-se RIO CERRO II - vende-

ESTRADA NOVA -

vende-se lado PS, c/ 3
qtas.R$ 55.000,00 -

negac.Tr: 371-2357 -

CRECI4936

mad. cl terreno de

525m2.R$ 65,000.00.Tr:
371-2357 - CRECI 8054

VILA RAU - vende-se alv.

ITAJUBA - aluga-se a3 qtos.R$ 52.000,00 Tr:

praia.Tr: 370-2009 371-2357 - CRECI 8054

PiÇARRAS - sobrado
alv.cl90m' Aceita casa

via r em Jguá. Tr: 9125-
9258

VILA RAU - vende-se

mad, cl 1 OO.OOm'. R$
35.000.00.Tr; 371-2357

R$ 5:000,00 Presto R$ 53,50
R$10.000,00 Presto R$107,60

.

R$15.000,OO Presto R$ 161,71
ou' oratéR$75'��.QOjá

tiô de inÍMiato

Iel:0xx31-3292-4187

se cl ± 4.800m', c/ 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', cl casa
de mad. + 2 ranchos, cI
nascente.R$100.000.00
neg.Tr: 370-8097 CRECI
9839 cl Tina

RIO DA LUZ - vende
se 10 morgos cl nasc.
R$ 38.000.00.Tr: 370-
8097 CRECI983S c/Tina

--
-

CORUPÁ - vende-se

loja de variedades
Aceito carro ou Imóv. Tr:
9116-6509

yend°rl:&l1roco 1
�b!::�eA::�!�:�/:ci�21
nos fundos. I

Situa êm Car'loin�as, vendo·JWtroêh por' 1
casa em Jaraguá do Sul. j

I

T�atar cl Cf;!lsO Fone: 37t;.;3311

Recruta e seleciona para admissão Imediata as

seguintes vagas:
AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Todos os setores (JE - ES - MO)
AFIADOR DE FERRAMENTAS (6796 ES)
ANALISTA DE MÉTODOS E PROCESSO (6798 ES)
ARTEFINALlSTA (6708 JE)
ASSISTENTE DE VENDAS (6845 JE)
ATENDENTE DE FARMÁCIA (6660 MO)
AUXILIAR DE CAIXA (6780/ 6778/ JE)
AUXILIAR TÉCNICO ( 6800 MO)
AUXILIAR ADMINISTRATIVO-VENDAS (6799MO / 6772 JE)
AUXILIAR DE COZINHA (6839 MO)

ÁGUA VERDE - vende- ASSISTENTE COMERCIAL/ FISCAL (6835 MO)
se cl 3.400m', na Rua
Erwlno Menegotti.Tr: AUXILIAR DE ENFERMAGEM (6876 MO)
9122-5747 CRECI4820 AUXILIAR ADMINISTRATIVO-COMPRAS (6864 ES)
BARRA DO SUL _ AUXILIAR DE DEPÓSITO -.P/ GUARAMIRIM (6868 JE)
vende-se 12x30m'. Vlor ANALISTA DE SUPORTE (6870 JE)
a comb.Tr: 376-3425 AUXILIAR DE PRODUÇÃO SERRA/PRENSA CARTONAGEM
CORUPÁ - vende-se a (6888 MO)
18.000m', cl casa de AUXILIAR DE D.EPÓSITO (6868/ 6766 JE)alv.Tr: 375-0340

AUXILIAR DE LABORATÓRIO (JE)
ILHA FIGUEIRA -

vende-se 318m'. R$ CAIXA PARA SUPERMERCADO (6797/6791/6781/6774/676
apróx. 23.boO.00.Tr: 370- J E)
4508 CAIXA PA�A TRABALHA DE SEXTA A DOMINGO (6711 JE)
JARAGUÁ DO SUL - C LDEIREIRO (6732 MO)
compra-se.Tr: 370-1186 CALDEIREIRO SERRALHEIRO (6634 MO)cl Luciano

CONFERENTE (6779 JE)
NEREU RAMOS vende- '

se lot. Zanguelini,cl CONTATO PUBLlCITARIO (6572 MO)
391,00m', cl escrit. R$ COSTUREIRA (6665 JE/6656 JE / 6550 JÉ / 6472 MO )
15.000.00.Tr: 371-2357 ambos os sexos

CRE�C...I_80_5_4 ...
CONSULTOR COMERCIAL (6806 ES) para trabalhar em
Rorianópolis
CONSULTOR DE VENDAS (6846 JE) para trabalhar em
Blumenau
ENCARREGADO SETOR DE DESTOPADEIRA (6490 MO)
ENGENHEIRO MECÂNICO (6551 ES)
ELETRICISTA (6883 ES)
FARMACÊUTICO (6546 JE)
FERRAMENTEIRO (6631 JE / 6314 JE)
FRESADOR / FERRAMENTEIRO (6827 MO)
FRESADOR (6520 MO / 6505 MO)
FATURISTA (6887 ES)
GERENTE DE PRODUÇÃO - (6746 MO )
GERENTE DE SUPERMERCADO (6824 JE)
GERENTE DE CONTABILIDADE (6822 JE)
GERENTE DE INFORMÁTICA (6817 JE)
MAITRE (6549 JE/ 6249 MO)
MECÂNICO DE MANUTENÇAO (6539 JE)
MENSAGEIRO (6859 ES)
MODELADOR (6637 ES)
MONTADOR (6635 ES)
MONTADOR COM CONHECIMENTO EM ELETRÓNICA (6763
JE)
MOTORISTA (6658 ES) com habilitação E

MONTADOR DE MÓVEIS (6856 JE)
OPERADOR DE MÁQUINA DE BORDAR (6291 JE)
OPERADOR DE PRODUÇÃO (6857 JE)
OPERADOR DE PRENSA E VINCADEIRA (6888 MO)
PINTOR (6608 MO)
PREPARADOR PARA PINTURA (6448 ES)
PROJETISTA (6632 JE)
RECEPCIONISTA (6858 ES/ 6834 MO)
RECREADOR (6412 JE) �mbos sexos
REPOSITOR (6.782 JE)
REPOSITOR PARA GUARAMIRIM (6765 JE)
REPRESENTANTE COMERCIAL (6812 MO)
RESPONSÁVEL PELO PCP (6434 MO)
SERRALHEIRO SOLDADOR (6624 MO)
SERVENTE DE PEDREIRO ( 6813 MO)
SOLDADOR (6390 JE / 6851 ES / 6761 ES)
SUPERVISOR DE FERRAMENTARIA (6630 JE)
SUPERVISOR DE VENDAS (6563 JE)
SUPERVISOR OU LlDER DE PRODUÇÃO (6629 JE)
TÉCNICO EM SEGURANÇA NO TRABALHO (MO)
TECNICO ELETRONICO (6150 JE)
TELEVENDAS (6784 MO)
TINTUREIRO - (6733 JE)
TORNEIRO MECÂNICO (6620 MO /6504 MO / 6701 MO/
6760 ES)
TECELÃO (6814 MO)
VENDEDORA (6770 JE / 6653 JE / 6641 JE/6667 JE / 685
JE/6843 JE / 6469 MO)
VENDEDOR DE VEíCULOS (6823 ES)
VENDEDOR P/ GUARAMIRIM (6869 JE)
VIGIA (6882/6891 ES)

RIO MOLHA-vende-se
cl 969.480m', esc, R$
180.000,00, Tr: 9112-
5501. (proprietário).
RIO MOLHA - vende-se
Lindo, cl 1.200m' em 2

nívels, a 5 Km do

centro, próx. a gruta.Tr:
370-8563

SÃO LUIS - vende-se cI
519m2, área constr cl
135m2.R:Paulina
Dematé Plcolll,Tr: 376-
0908

APOSENTADO
E PENSIONISTA

BOIISS

I

114 Alé 36 meses para pagar;� Se ,..m Imite de idade'
I �Presta -

d
'

I
Çúes escontadas na folha de pagamento do INSS;

�Emp( r .

es Imo sem consulta ao SPC/SERASA (E fazemos empréstimospara servidores pUblicos, estaduais ou federais, ativos ou inativos).

fone: 310-6261
Rua Antõnio C....I.ao hrreira, 850

[Iojm> Nova EfMJlia - J"-"'guá do Sul - se

...1118 Arte laje

VENDE-SE - próx. ao

Pama, cl 400m2, e

esc. R$ 35.000,00. Tr:
9137-5573. MATRíCULAMARCENARIA - vende

se compl.R$ 8.650,00
Tr: 373-2494 ou 9979-
5440

VENDE-SE - terreno em

Schroeder 620m', a

150m da prefeitura R$:
16.000,00 Tr: 9962-3664

VENDO OU TROCO -

meio lote 150m'vila rau

R$: 13.000,00 Tr: 276-

1558

VENDE-SE - c/2.500m2
R$ 40.000.00. Troca-se

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

MERCADO - vende-se
cl ótimo estoque, em

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

SANTO ANTONIO -

vende-se cl escritura c/
324,00m2.R$ 10.000,00
Tr: 371-2357 CRECI
8054

VENDE-SE - cl 348m',
próx. a Prefeitura
Jaraguá, ótlmci 10c.R$
27.000.00.Tr: 9952-7337VENDE-SE - empresa

prestadora de serviço cI
clientes atlvos.Tr: 370-
7441 ou 9905-3941

ponto comi, cl studio
fotográfico e material.
Tr: 371-6135 ou 9103-
5499

--

SEGURANÇA PATRIMONIAL
Guarda de Portaria

J Recepcionista
,

Serviços de L1mpesa e Conservação
f SEGURANÇA ELETRÔNICA
Alarmes
Controle de Acesso
CFTV (Circuito Fechado de Televisão)
Monitoramento de Alarme

SEGURANÇA E TRANQUILIDADE
rt"eu"�4�"-S�tÚ�tÚ_�-

Rea,·a,., ..... , -"" eM�__� tÚ� 4A�

SUPER MASSA
GRAFITADA PI REBOCOS

E ASSENT. DE TIJOLOS

Grafites Jara

VANTAGENS:
v Economia
." Resistência
oi Rendimento
." Impermeabilidade

I

Rua Jarge Czernlewia. 1245 (Rua da Hospllal)
c•. Poslal 200 - CEP 89255-000

fone (47) 371-4311 fax (47) 275-1091
recrufamento@humana.com.6, www.humllna.com.br

,;
!
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OFEREÇO - ME - pi
cuidar de crianças em

minha residência.Tr:
.

373-0489

OFEREÇO-ME - pi
trabalhar cl cozinheira
Tr:9104-2210

OFEREÇO - ME --pi
trabalhar cl diarista.Tr:

376-3425

OFEREÇO - ME - pi
trabalhar cl [ardineiro,
zelador ou caseiro.TR:
9111-6855

OFEREÇO-ME - PI

cuidar de pessoas
idosas ou doentes.Tr:
9153-8224 cl Ana.

OFEREÇO-ME - pY
trabalhar cl pessoas
acamadas a partir de 51
01/05 Tr: 9137-4015

OFEREÇO-ME - pi
trabalhar cl diarista

Tr: 370-0097

OFEREÇO-ME - pi
trabalhar cf jardineiro r:

9103-9436

OFEREÇO-ME - pi
trabalhar de diarista Tr.:
370-4819

AEROMODELO - vende
se. Tr: 275-0018

AR CONDICIONADO -

vende-se.R$ 250.00Tr:
273-0803 à tarde

BARRACA - vende-se
'9Iu, usada 1 vez.R$
!50.00.Tr: 275-0018

BICICLETA - vende-se
com marcha R$: 80,00
.r,r: 371-9772 ou 9101-
3494

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

?omb.Tr: 376-1575 pela
manhã

CACHORRO - vende

se filhote de Pastor
Alemão.Tr: 371-9992

CELULAR - vende-se
Nokia 3320 Tim. R$:
200,00. Tr: 275-0018

CELULAR - vende-se
Nokia 5120:R$ 70,00 r:

275-0018

CELULAR - vende-se
LG modo BD2030, pré
pgo.R$150.00Tr: 8404-
8841 cl Milene

CELULAR - vende-se
Nokia 8260 (neo). R$:
400,00. Tr: 275-0018

CELULAR - vende-se

Tim, pré pago.R$
80.00.Tr: 8405-5554

COMPRA-SE - portão +

ou - 1,80mt de alt.Tr:
370-5576 cl Alexandre

COMPRA-SE - TV 20'.
Tr: 371-9772 ou 9101-
3494

COMPRA-SE - tabua pi
caixaria usada ou em

bom estado. Paga-se
até R$ 4.00m2.Tr: 376-
2940 após 20h

COMPUTADOR
vende-se Athlon XP 2.6,
totalmente completo
R$: 1.950,00 Tr: 371-
1865 ou 9994-9796

CORREIO DO POVO

CLASSIMais
CORREIO' DO POVO 5

hárariO de atendimento: segunda á segunda das 10:00 às 22:00

Rua: Bertha Weegue ,1087· Barra· Jaraguá do Sul- E·mail planetagame@ibest.com.br

ln f·orn1ações::
00.

/

• PLAVSTATION 2
·XBOX
• PLAVSTATION ONE
* DREAMCAST
* NINTENDO 64
* GAME BOVCOLOR
* GAME BOV ADVANCE
* NINTENDO GAME cuaE

Fone: 0197
E-mail: a!dano@netuno.corri.br

Rua: CeI. ProcópiO Gomes de Oliveira.
n° 288 - centro - JaraQuá do Sul

Sigilo Absoluto

Fone:372-0556 ou 9912-8114

Atendimento 24 horas

ACIP- Agencia Catarinense de
Detetives Particulares

Causas Civis e Criminais. Comercio e

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

......":1.R$t1l7•.tJI)
(material inclusa)

Faculdade- "'anllaCla

27...0202

PLANETGAME
* VENDAS *LOCAÇÃO * CONSERTOS EM GERAL

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
VíDEO GAMES ,CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAL

FORe: 376�2206

Advocacia.
Dárlo Streit

OAB/se 16370

Roberto Seldel, SO I - Centro - Corupá - SC

Fone: (47) 37S�2571/Cel: 9973-9355

CELULAR - vende-se
Ericsson KF-788. R$:

1iIj����� 50,00. Tr: 275-0018

_E-SE - Func. pi

empresa,em
Massaranduba.TR: 379-
1342 c/ Gilberto

TERRAPlANAGEM
R()I11ledór de Pedras e Concreto
Compactadores de Solo

Colocação de Tubos de Concreto

Remoção de Rochas

Drenagem
Pavimentação d lajotas

Serviços com Retroescavadeiras
Tratores e Esteiras
Caminhões Basculantes
Compressores de Ar
Loteamentos completos

R \VIrrando Mcnslin - Bae>cndi 275·1101/9104*2393

�\ �
��� STÚDIO FOTOGRÁFICO

�
...

(;.,)�.�, .
FoI•• I.,..II.. Gesta.we lo""

Ai Revelação e Reprodução
...

\

E-mail:
FrancifotoS®ibC!$t.com.br

Barão Do Rio Branco nO 411
3 Jaragua do Sul se

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

Titulas contra:

ALEXANDRE BASTOS MELDAU-RUA PEDRO FLORIANO 202- Nesta;
,ALlMENTICIOS CHIODINI LTDA-RUA ANA ZACKO lOO-Nesta;
ANTONIO OLSKA-RUA MAX DOERING 240-Nesta;
ARI ANTUNES-RUA JOSE NARLOCH 2441 ANA PAULA-Nest;3;
BRAATZ MENGER LTDA-PREFEITO WALDEMAR GRUBBA 1030-Nesta;
CADI JEANS-R JOSE VICENZI 168-Nesta;
COML DE ALIMENTOS APJ LTDA-RUA JOAQUIM FRANCISCO DE PAULA 1050-Nesta;
CONSTRUMADI EMP MAO DE OBRA LTDA-RUA AFONSO PIAZERA-Nesta;
CRISTIANA RHODON CAMPARA-RUA IRMAO LEANDRO 735-Nesta;
DALCELlS IND E COM DE MALHAS LTDA-RUA CARLOS BLANCK 229-Nesta;
EDERVAL WINTER-R ANGELQ RUBINI 547-Nesta;
EDGAR LUIZ GUCKERT-RUA QUATORZE DE ABRIL 255 - CENTRO- SCHROEDER ;

ELEVADORES JARAGUA LTDA-R ROBERTO ZIMANN, 2201-Nesta;
ELEVADORES JARAGUA LTDA-RUA ROBERTO ZIMANN, 2201-Nesta;
ELEVADORES JARAGUA LTDA-RUA ROBERTO ZIMANN, 2201-Nesta;
ELEVADORES JARAGUA LTDA-RUA ROBERTO ZIMANN, 2201-Nesta;
ELEVADORES JARAGUA LTDA-R. ROBERTO ZIMANN, 2201-Nesta;
ELEVADORES JARAGUA LTDA-R. ROBERTO ZIMANN, 2201-Nesta;
ELEVADORES JARAGUA LTDA -RUA ROBERTO ZIMANN, 2201-Nesta;
ELEVADORES JARAGUA LTDA-R. ROBERTO ZIMANN, 2201-Nesta;
ELEVADORES JARAGUA LTDA-ROBERTO ZIMANN, 2201�Nesta;
ELEVADORES JARAGUA LTDA-R. ROBERTO ZIMANN, 2201-Nesta;
ELEVADORES JARAGUA LTDA -RUA ROBERTO ZIMANN, 2201-Nesta;
ELEVADORES JARAGUA LTDA�UA ROBERTO ZIMANN, 2201-Nesta;
ELEVADORES JARAGLij. LTDA-ROBERTO ZIMANN, 2201-Nesta;
GEILDE SANTANA-R PARANA 101 APTO 02-Nesta;
GRAFICA MARECHAL LTDA-AV GETULIO VARGAS 827 SL 02-Nesta;
GRAFICA MARECHAL LTDA -AV GETULIO VARGAS 827 SL'02-Nesta;
GRAFICA MARECHAL LTDA-AV GETULIO VARGAS 827 SL 02-Nesta;
GRAFICA MARECHAL LTDA-AV GETULIO VARGAS 827 SL 02-Nesta;
ILTON DOMINGOS PEREIRA -R JOAO MAASS 179-Nesta;
IND E COM TECPAN LTDA-R ALMA VOGT BAGGENTOSS 170 BLOCO D JOAO

PESSO�Nesta;
IND E COM TECPAN LTDA -R ALMA VOGT BAGGENTOSS 170 BLOCO D JOAO

PESSO-Nesta;
IND E COM TECPAN LTDA-R ALMAVOGT BAGGENTOSS 170 BLOCO D JOAO
PESSO -Nesta;
IND E COM TECPAN LTDA-R ALMA VOGT BAGGENTOSS 170 BLOCO D JOAO

PESSO -Nesta;
INSTALADORA ELETRIA T R LTDA-RUA BERNARDO DORLUCH, 165-Nesta;
IVONIR ANTONIO GARCIA -ROD PREF ENG OESCHLER -Nesta;
KRAUSE ZIMMER LTDA ME-RUA CAMPO ALEGRE 196 -Nesta;
LASER INFORMATICA CURSOS E SISTEMAS -RUA PROCOPIO GOMES 594-Nesta;
LEONARDO NIENKOTIER - ME-R MAJOR JULIO FERREIRA, 136 -Nesta;
METALURGICA JARAGUA-RUA JOSE THEODORO RIBEIRO 754-Nesta;
NELlO KRUEGER-R VILlGUINTER SNR-Nesta;
PHANDA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA -RUA PREGRESSO 515-Nesta;
PHANDA ARTEFATOS DE MAbEIRA LTDA -RUA PROGRESSO CONDOMINIO INDL -

Nesta;
REALEQUIPAMENTOS IND LTDA-RUA ALBERTO KLlTZKE 178-Nesta; 0047-ROSENILDO
ROBSON DE OLIVEIRA-RUA DOMINGOS ANACLETO GARCIA SN - TRES RI Nesta;
RSA PLANEJAMENTO E CONSTRUCAO LTDA-RUA REINOLDO RAU 60- Nesta;
SALVADOR MELLO REPRESENTACOES LTDA-R JORGE CZERNIEWICZ 145- Nesta;
STZ MUSIC LTDA-JOAO PLANINSCHEK- Nesta;
VARIETE POLTRONAS E SOFAS LTDA -R 25 DE JULHO 1633- Nesta;
VARIETE POLTRONAS E SOFAS LTDA -H 25 DE JULHO 1633- 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 Tabeliónato 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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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MÁQUINA - Lava Jato.R$
360.00.Tr: 371·6563 ou

370-2054

VIDISO CASSETE -,

vende-se f"hlllps R$:
100,00 Tr: 371-6772 ou
9101-:3494

CORSA - vende-se 96/ PALIO - vende-se 97
97.R$ 5.800.00 + finane 5DX, 4p, ar cond., R$
Tr: 276-0771 12.500.00.Tr: 373-3001

SCANIA - vende.se
97,trueado.R$
240.000.00.Tr: 371.
0662 ou 9973-3231

ESCORT- vende-se SW,
99, 1.8,compl. R$
l"MOO.OO.Tr: 9973·9994

GOL - vende-se 02, el
Ilmp/desemb traseiro,
doe.2004 pgo.Tr: 370-

4810 ou 8803-7468

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

SANTANA - vende-se
SLI, 1.8,4p,95, Aceita
troea.Tr: 276-0397 ou

9103-5991 à noite

VERONA - vende-se

91,orlg, el som el Cd,
4 pneus novos. R$
7.500,007.500.00.Tr:
275-6720 ou 9982-

5520

MÁQUINA - vence- se
lavar Brastemp Aut R$
150.00.Tr: 276·399401
Alice

CORSA - vende-se
Sedam,97,l.6,eompl- ar
.R$ 14.800.00.Tr: 9962-
3684

PALIO - vende-se ou

troca-se por carro •

vlor.Tr: 370-5723

F· 4000 - vende-se 95,
cinza, .Tr: 9979-1437

FIESTA - vende-se

96,4p, 50.000Km, R$
11.500.00.Tr: 373-3001

OPALA - vende-se

86,áleool R$
4.500:00.Tr: 374-1117

PARATI- compra-se 901
96.Tr: 371-2545

VIOEO CASSETE -

vende-se semlnovo.R$
100.00.Tr: 9132-4841 c/
Leandro

GOL - vende-se 1.0,96,
el alarme, roda esp, ar

quenteTr: 9137-0620

GOL - vende-se 1.000

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

COMPUTADOR - vende
se pentium 133Mhz,
eompl. R$: 600,00 Tr:
275·0018

BIZ - vende-se 01, C/
partida R$ 3.400.00.Tr:
9979-0605

PALIO -vende-se EL,
97,4p, ar + DH, vidrai
trava elétr.Tr: 9123-7355
ou 370-3574

VIDEOGAME - vende-se

Play Statlon, el 2 eontr,
na ex.R$ 300.00.Tr: 273-
0944

CORSA - vende-se Wlnd
96,azul.R$ 9.800.00.Tr:
372-0230

MODEM - vende-se US
el Filtro, oabos.R$
170.00.Tr: 372·0354 cl
Cássio.

FIESTA - vende-se ano

97 10. R$: 9.800,00 ,

aceita-se carro no negóe.
Tr: 9104-0100 ou 275-
1656

PARATI - vende-se 87

R$ 5.200.00.Tr: 370-
2055 ou 9136-4041

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

VERONA - vende-se

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

COMPUTADOR - vende
se Pentlum II, 300,
eompl.Tr: 9903-0500
horário comi

K,ADET - vende-se 95 TEMPRA - vende-se
GSI, eompl el teto, IE,95,8v,eompl. Aceita
braneo.Tr: 9118-5474 earro.R$ 10.300.00.Tr:

379-0403

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

SKATE vende-se
sernlnovo.Tr: 376-3755 PASSAT - compra-se TS,

abaixo ano 79.Tr: 9139-
0591 ou 372-4315

BIZ - vende-se 04
preta, el partida, doe:
Pga. R$ 4.500.00.Tr:
9997-5557

CURIÓ - vende-se, Tr:
371-8040 ou 9962-5883

FREEZER - vende-se
220L, Bom estado. R$:
300,00. Tr: 371fi917

FREEZER - vende-se
320L, R$: 450,00. Tr:
3715917

KADET - vende-se GLS
97.R$ 6.500.00 + 36x R$
374.00. Aceita troea.Tr:
371-6000 ou 9991-6798

VENDE·SE - aparelho
Sky, compl, R$ 350.00.Tr:
8806-2173

FIESTA - vende-se GL
1.0 gas 97/97 4p,
azul. R$9.800,OO Tr:

(41) 9923-5935

GOL - vende-se GIII, 00,
ar eond + DH,4p, único
dono.Tr: 9123-7355 ou

370-3574

TlPO- vende-se 1.6, 97
4P. Cinza, bom est.

R$:9.200,OOTr: 370-6056
ou 9927-2144 após
18:00H el Antonio

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

PASSAT - vende-se.R$
4.000.00 + 34x R$
619.00.Tr: 9148-0032 BIZ - vende·se 04,c/

partlda,preta,.R$
4.500.00.Tr: 8405-5554

BIZ - vende-se OO,C/
partida, Tr: 370-2009

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

VENDE·SE - jogo de

quarto pi bebê R$
300.00.Tr: 370-2869 ou

376-3566el Rose

MONZA - vende-se 92

92,eompI.R$: 8.000,00
Tr: 374-1177 ou 9975-
0117

KA'- vende-se el limpl
desemb, ar quente, vidrai
te,R$13.300,OOTr: 9961-
0343

GOL - vende-se 99,
prata, c/ trio elétrieo.R$
11.500,00 Tr: 9928-0315
el Leandro

PASSAT - vende-se

79.R$ 1.800.00.Tr: 376-
1701TIPO - vende-se 94

1.6,bordo.R$ 5.200.00+

finane.Aeeita carro -

vlor.Tr: 370-2347 el
Eduardo

VIDEO CASSETE
vende-se.R$ 170.00.Tr:
371-8684 c/ Sandro

1113 .; vende-se el
Munek 81.R$ 38.000,0
38.000.00.Tr: 370-
7144

OMEGA - vende-se CD
97,4.1.R$ 19.000.00.Tr:
9953-9966

PASSAT - vende Passat

ano 84, 1.6 ale. R$:
3.900,00 Tr: 374-1117 ou

99750117 Juliana

FLORICULTURA
KA - vende-se 98 , Vel
Tr, lar Idesem. R$:
7.400,00 -+- 26X R$:
290,00 Tr: 9902-5827

GOL - vende-se branco,
98.R$ 4.500.00 entr + 22x

R$ 390.00.Tr: 370-9163

GOlF - vende-se 20 01

completo + Alr Bag Duplo
Prata. R$: 32.800,00 Tr:
9923-2300

!Jiõr,icu/iura
73os'(ue s !flores

S-10 vende-se TIPO - vende-se 1.6

95,ar,DH, ,alarme.R$ 94,4 P , P r a ta. R $
15.500.00.Tr: 9962-3664 9.000.00.Tr: 9123-7355

CHEVETE - vende-se 83
R$ 3.600,00 Tr: 9149-
0840 ou 371-59)7

1113 - vende-se turbo
e/carroeeria.R$
28.000.00.Tr: 370-
4863

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

COMPRA-SE - DL,XL,
em bom estado.Tr: 371.
8772 ou 9101-3494

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

PASSAT - vende-se

80.R$1.800.00.Tr: 9132-
7718

KA - vende-se GL 1.0,
MPT,Ol R$ 14.000.00.Tr:
275-2734 ou 9994-9796ou 370-3574

S·10· vende-se cabine
d.!:JIa,6oc.GN\l.CXJr11lIpataR$
21.000.00 + l1x R$
1.206.00.Tr: 9975-0117

CHEVETE - vende-se
84,verm. R$: 3.000,00
Tr: 370-9012 el Valdir

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

TIPO - vende-se 97

1.6,R$ 9.200.00.Tr: 370-
6056

KA - vende-se ou troea

se,OO,GL,e/4.000Km.Tr:
9134-2104

1314 - vende-se

Mercedes, 87,reduz.
motor. R$ 45.000,00
Tr: 370-7144

GOLF - vende-se 99,1.6,
eompl e GNV. R$
29.800.00.Tr: 9101-4214
el Ruy

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

SAVEIRO - vende-se UNO - vende-se 86,

�9:5�0:0�}r g9�3�9�6� áleool.R$ 3.300.00.Tr:
370-1968

SANTANA - vende-se

1.8,MI, 97, azul, 4p novo

alarme, DH, travas R$
15.500,0 15.500,00 Tr:
372-1316 el Fábio

MONDEO - vende-se
azul, eompl,97 + rodas

liga leve.Tr: 371-3298
CAMINHÃO - vende
se Baú 608 R$
19.500,00 Tr: 370-
0433

GOlF - vende-se eompl
- ar, 96.R$ l�.OOO.OO.Tr:
373-6026 ou 9121-2687

FAlCON - vende-se
400ec,Ol.R$ 9.500,00
Tr: 371-2697 comi

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

SAVEIRO - vende-se 18
01 Compl+ cap. marit
Preta. R$: 22.900,00 Tr:
9923-2300

UNO - vende-se 95/96,
braneo.R$ 8.700.00.Tr:

9602-9353

FONElFAXI 371-4051 CEL 9905-0202
Ru. Epltáclo 0., 565- Centro

. .,. .

GOlF - vende-se GL,MI,
1.8, branco, 97,4p, eompl,
impee.Tr: 371-8153 ou

9122-6233

SANTANA - vende-se

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

CAMINHÃO - vende
se D-60, R$9.500,OO.
Aceita troca. Tr: 9149-
0840 ou 371-5917

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

UNO - vende-se Ep
96,4p,R$ 9.500.00.Tr:

CL, 87 álcool, bom 372-4349 ou 376-0389
est.Tr: 370-7174

ESTAOO OE SANTA CATARINA I PODER JUOICIÁRIO @
Comarca da Jaraguá do Sul I Vara CrIminal e da Infânola e Juventude

Rua Guilherme crl�t��;(�)��O�f::;::e�é�� 86�v��av���.'F;g�!i�a ad9::�:��8Jaraguá do soi-sc Q)
EsorlvA{o} Judlolal: Claudet. Wllkoaky

EOITAL DE CONVOCAÇÃO DE JURADOS - TRIBUNAL DO JÚRI
E,p'ol•• Número do Proc...o: AVio Penal - Júri, 038.03.007200·5

Aulo[' Judlea PÚbllcl

Acu..do:' Jairo Corr••
Jurados: 1) CI'udlo MIl., EDJenhelro Civil, com endereço residencial à Rua Walter Marquardt, Vila Nova.
Jaraguá do Sul; 2) O.olele Pltríel, Rehn, Estudante, com endereço residencial à Rua Alberto Utpadel, n"

. 1777. Rio Cerro II, e endereço comercial: Bordados Jaraguá I" turno, Jaraguá do Sul; 3) Ervellno Harmel,
Trefilador, com endereço residencial à Rua Bertoldo Hefter, n"140, Joio Pessoa, fone 370-2437, e endereço
comercial: Weeg, Av. Pref. Waldemar Gruba, n" 3000, Vila Lalau, Jaraguá do Sul: 4) Elalne Crtstfne Lemes

Freiberger, Auxiliar administrativo, com endereço residencial à Rua Osvaldo Gletz, n" 40, bloco 06. Apt" 303.
fone 370-8669, Vila Nova, e endereço comercial à Rua José Nertcck. n" 775, Silo Luiz, Jeregué do Sul; 5)

Zenalde Terninha M. da Silva, Operadora de Produllo, com endereço comercial à Av. Pref. Waldcmar Grubba,
n" 3000 ( WEEG). Vila Lalau, Jaraguá do Sul, 6) Adlllberlo Blallk com endereço residencial à Av. Pref.

Waldemar Grubba, nO 1118. fone 371-7545, Centenário, Jaraguá do Sul; 7) Eder;.IIr Luís Deleffe, Estudante,
com endereço residencial à Rua Marcelo Barbi, n" 112, Vila Lenzi, Jaraguá do Sul; 8) Jo'.bio Pereira Fernandes.
Estudante, com endereço residencial à Rua Leopoldo Jo'se Grubbe. n�77, Apt" 02, Centenãrio, Jarnguá do Sul:
9) Alexandre Klein, Operador de Produção, com endereço residencial à Rua 468, n'' 37, fone 371-8690, Viht
Lenzi, e endereço comercial a Av. Pref. Waldemar Grubba, n" 3000 (WEEG). Vila Laluu, JurnguIÍ do Sul; 10)
Josmara Marcy Lunelll. Auxiliar Administrativo, com endereço residencial à Rua Jorge Bubr, n" 111, fone
372-4290, Água Verde, e endereço comercial à Ave. Pref. Waldemar Grubba, n" 3000 (WEEG), JaraguIÍ do Sul;
II) José Nunes, Industrlério. com endereço residencial à Rua Expedicionário Gumercindo da Silva, n" 44, fone

275-0497, Centro, Jaraguá do Sul; 12) GellÍslo Rosa, Escriturário, com endereço residencial à Rua Fcrdlnando
Pudi, n" lf8, fone 372-1973, Centro, Jaraguá do Sul; 13) Magali Müller Radunz, Auxiliar de Escntõnc, com
endereço comercial à Rua Jorge Czerniewicz , (PAMA) , fone 372-8400, Czemiewicz, Jaraguá do Sul; 14) Luiz
Cúar da Silva, Comerciante, com endereço residencial à Rua Alfredo M. Funke, na 76, Apt" 04, fone 275-
2459, Centro. Jllraguá do Sul; 15) Maria Tereztehe Lenzl, Professora, com endereço comercial à Rua Albano

Kanzler (Colégio Albano Kanzler), fone 371-9308, Vila Lenzl, Jaraguá do Sul; 16) Francisco V. Alves,
Bancário, com endereço residencial à Rua Francisco Z. Lenzi, na 299, fone 370-2813, Vila Lenzi, Jeregué do

Sul; 17) Solo Scbraulh. Funcionário Público, Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul: 18) Waldir P. Satler,
com endereço residencial à Rua Vitorino Stringari, na 70. fone 372-0226, Vila Lenzi, Jaraguá do Sul; 19)

T...dslo Kuster, Aposentado, com endereço residencial A Rua Francisco Fischer, na 40, fones 275-1371 e 371-

7982, Centro, Jaraguá do Sul; 20) 1101 pltt Júnior, Estudante, com endereço residencial à Rua Walter Krager
n° 91, Czemiewicz, Jaraguá do Sul; 21) Stéllo João Rodrleues, Professor, com endereço residencial A Rua

Exp. Cabo Harry Hedlich, n" 132, fone 371-4877, Centro, Jaraguá do Sul.
.

Acusado: Jairo Ceeree, Solteiro. Auxiliar de Produção, com endereço à Rua Walter Marquardt, 1.140 fundos
da Padaria Peripan Barra do Rio Molha, Jaraguá do Sul-Se, atualmente recolhido ao Pres{dio local.

Julgamento: Local: Camara Municipal de vereederes de JaraguM do Sul, Av. Getúlio Vuga., n· 621,
Centro. - Dili.: 01 de Dezembro de 2004 - Horário: I3h30mln, Descrlçiio: Sell'io Ordinária do Tribunal

do JúrI.
Por intermtdio do presente. os que virem ou dele conhecimento tiverem, e os eventuais interessados, em

especial as pessoas acima identificadas, jurados sorteados para comporem o Conselho de Sentença da Sessll.o
Ordinária do tribunal do Júri descrita na pllfte superior deste edital, ficam cientes de que, ncste JuIzo de Direito,
tran.itam 05 autos do processo epigrafado, bem como INTIMADAS parti comparecerem no local, data e horário

fixados, a fim de tomarem parte da aludia sessll.o, sob pena dc multa a ser imposta de conformidade com a

legislaçao vigente. E, pllra que chegue ao conhecimcnto de todos, pllrtes e terceiros, foi expedido o presente
edital, o qual será afixado no 10cIII de costume e publiclldo na forma da lei.

Comarca de Jaraguá do Sul (SC), t8 de novembro de 2004

BRASILlA - vende-se
80.R$ 2.000.00.Tr:
376-1701 STRADA - vende-se

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

KOMBI - vende-se ou

82.R$ 3.200.00. Troca por
carro menor vlor. Tr; 9158-
0630 pela manhã

SANTANA - vende-se

Quantum, 97, cornpl, de
part.R$ 16.000.00.Tr:
376-3386

SCANIA 110 - vende

se,75,eompl.R$
34.000.00.Tr: 370-
7144

UNO - vende-se Mille

EP,4p,96. R$ 3.000.00 +

financ.Tr: 9919-8556 ou

9921-4007

FUSCA - ano 72, ótimo
estado R$: 2.300,00.
Tr: 9149-0840 ou 371-
5917

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

Centro de Formação
de.Condutores

VECTRA - vende-se CD
2.. 0, 98, branco, compl.
Tr: 275-0018

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

FUSCA - vende ou

troca fusca 84, branco
Tr: 370-5577

VECTRA - vende-se
GLS,94/94, compl, único
dono. Vlor a cornb.Tr:
370-4214

FUSCA - vende-se
1300,77.R$ 2.300,00
Tr: 371-3655 cI Toninha 1 a Habilitação

- Alteração de categoria
Renovação
-'Carteira provisória

- Segunda via

VECTRA _ vende-se ESCORT -vende/troca
SW,16v,98Tr: 370-1186GLS. 97, GNV, cornpl.Tr: cl Luciana

9123-7355ou 370-3574 _

FUSCA - vende-se ano
79 de cor bege em bom
estado R$: 2.800,00 Tr:
9104-0100ESCORT - vende-se

98, 1.6, GL, azuLR$
9.800.0c1.ir: 371-9992

, .

VECTRA - vende-se

GLS,95, eompl, rodas R$
3.900.00 + 36xR$
390.00.Tr: 9123-7355 ou

370-3574

GOL - vende-se CU,
1.6,96,prata.R$
11.000.00 Tr: 9141-
6475 ou 275-1122 cl
Pláeio

Sua habilitação
com maior rapidez

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

SOM Iruppel
VEÍGUt

compra - vende - troca
financia - novos e úsados

--
COMPRA-SE - Tipo ou

Tempra no máx.R$
8.500.00.1r: 9139-6652

FIORINO - vende-se

95, furgão,R$ 8.500,00
Tr: 370-4810

Fone: 275-1183
Compra - vende - troca· financia

200' 'Ir"
1003
19?8

'" SO ACOMPANHANTES preto
ve,rde

Eslamos Convidando Iodos os (!renles e
amigos' pera conhecer Q COlO c/
lindos e btlos CKamponhanles

24 hs ao seu d�por.
Chalane 21 Anos Recen Chegada

,Cpnlp)
ille 4p

Corsa �edJun Super 4p .

Ç�!*�' ip Basico

RJa Erwino Mene otti,1530':"VifallRfü;:eJara uá do Sul

_Novos e Semi-Novos
Consóroio . Seguro· Finanoiamento

(47) 370- 015
R: Presidente Epitácio Pessoa, 570
Sala 2 -: Ao lado da Joa Vídeo locadora

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Cllo - vende-se RN

completo, 2003, preto,
TITAN-vende-se97.R$ Tr: 8201-9219 (c/ Jair)
2.9oo.00.Tr: 275-6720 ou

9982·5520

TITAN - vende-se c/
F-1000-vende-se cabine

part.A$ 4.300,00.Tr:
dupla,90, XK, eompl.R$

9953·2627. 26.000.00.Tr: 9111-9466

JEEP - vende-se ano 91
TORNADO - vende-se

vermelha,R$: 11.500,00
02,azuI.A$ 7.500.00.Tr:

Tr: 9975-0127
9975·0117 ou 374-1117

TWISTER _ vende-se
JEEP - vende-se c/
motor novo, pneus

02, azul.A$ 7.500,00 Tr: novos.Tr: 370-2370
374·1117 ou 9975-0117

-
N vende-se OO.R$

TITA -

6 R$
000 entr + 2 x

�:4.00.Tr: 9916·9744 ou
�
TITAN - vende-se 125,

3 rata.R$ 1.500.00 +

O ,p
00 Tr: 9123-

lax 205. .

�
TITAN - vende-se KS,

minova,03R$
� �00.00 + 24x R$

205.00.Tr: 370-0072

Mareio

TITAN-vende-se 89.R$
2900.00.Tr: 9975-0045
o� 371·9530 apóS 18h

ITAN - vende-se 98, ou

troca por carro flnane.

Tr: 91 01·5909

TITAN - vende-se CG,

ES, (part. e freio a

dlsco),2000. R$
3.600.00.Tr: 47-9117-
5639 Eder

TITAN - vende-se ou

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

vista. Tr: 370-5610

TWISTER - vende-se

preta,02,R$ 7.200,00 Tr:
372·1526 cfGabriel

XT 600 - vende-se c/
12.000Km, nova, 00, R$
11.5oo.00.Tr: 9975-0047

XTZ -125 - vende-se
Yamaha,03.R$
5.2oo.00.Tr: 9973-8955

VBR - vende-se 02.R$
3.5oo.00.Tr: 9953-1446

VBR - vende-se 03.R$
2.000.00 entr +

financ.Tr: 370-9209 ou

9106-6302

".
BMW - vende-se 540,

perua 95.R$ 50.000,00
Tr: 275-1427

BLAZER - vende-se

DLX,2.2,gas e GNV.Tr:

370-4175

CIVIC - vende-se honda

2002, prata, GNV. Vlor a
eomb. Tr: 9109-5067

F-100 - vende-se 78,
impee. Troca por carro

até R$ 20.000.00 pgo à
vista.Tr: 374-1117 ou

9975-0117

F-4000 - vende-se ano

75, ótimo estado R$:
13.700,00 / aceito

veiculo p/ troca Tr: 275-
4100 (Sr. anil

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

SIENA - vende/troca

CLX,16v.R$ 19.500.00.
Por carro até R$ 10.000,0
Tr: 376-1737

TOVOTA - vende-se

4x4,93/94,excelente
est.Vlor a comb.Tr: 376-
1575 pela manhã

TOVOTA - vende-se ano

94, Bandeirante 4x4
reduzido. R$: 31.000,00
Tr:91 01-4214 c/ Ruy

;4mauri
'Motos

�IO

Breitko f

I Horario de Funcionamentol
� I
I Das 8:00 ás 19:00 I
L_____ _

(371-1970
Compra - Vende
Troca' - Financia

Não FechamosAlmoço

Sua melhoropçãoem consórcio

47371-7887 - 371-8309

www.breitkopf.com.br
Rua Fritz Bartel, 99 .. Baependi

Jaraguá do Sul .. se

XT600 preta

CSR4S0 Vermelha

Sahar.a3S0 I\O>Q Im

Twlnor 250 Preta 2002

XT22S Prata

CSX 200 Strada Rox.

.ii;

NX Elros 150 Bntn.ca

XLRKS branca

Tuan 150 KS PreIa

TItanKS Vermelha

TitanKS Vermelha

Titan ES Verde

T'lan ES praia

Tílan 125 Verde

Tit .... 125

Til... 125

Tital) 125 vermelho.

TQday vermeJha

CG 125 Vermelha

C·IOO Bix ES Vermelha.

O-lO Cab. Dupla bordo

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8 CORREIO DO POVO CORREIO DO POVO

CLASSIMais
TER A-FEIRA, 07 de Dezembro de 2004

ManipuL'lçJo de fórmubs médkas
FISIorerápkos e

Cosméticos manipulados

Fone: 371-8298
Rua 000 Picolli 110 - Centro

vénda, Troca e Compra
.Llv....

Vide...
Mottlmldia

CD,.
Glbls Fone: 47 371-656:1
DVD,S RIJa Domingos Da Nova, 102 Centro

.lQlBi!�"··"_··"_·· �.� .. _. __.. . . .

,

l_����!�_�:io ��!_t:!l�:!��e�a�ulaçã�

I

TELEfONIA
(Instalação e Assjstência Técnica)
Centrais telefônicas (PABX)
Placas de expansão pI centrais
Telefones e fax
Aparelhos para televendas (headset)
Atendedores automáticos
Espera telefônica personalizada
Identificadores de chamadas
Gravadores de ligações
Campainhas auxiliares industriais
Cabos telefônicos
Tomadas e Plugs
Sistemas de proteção
Fontes e baterias pI telefones

CentraIs telêfônlcas Infelbras

Fone: 371·7007
Amelhor op�o para sua empresa,

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

elefro.nica e aufomação de condomínios.

Klt Monitor 6" + Câmera (CFTV)KIt Portão Eletr6nlco + Interfone

REDES DE INFORMÁTICA
(Instalação e ASSistência Técnica)
Cabos (upt cato õe)
Racks Fechado 19"
Patch Pane120 portas 24 portas 19"
Patch Cabia CAT 5e
Instalação cabeamento estruturado
Conectores

SEGURANÇA ELETRÔNICA
(Instalação e Assístênciá Técnica)
Portão eletrônico e interfones
Cancelas automáticas pi portarias
Fechaduras elétricas e fechos
Vídeo Porteiros
Monitores {PIB e cotor)
Micro Câmeras (P/B e Coloridas)
Alarmes e sensores infravermelho
Sistemas de gravações de imagens

AUTOMAÇÃO PARA PRÉDIOS
DE APARTAMENTOS.
(Instalação e Assistência Técnica)
Porteiro eletrônico coienvo
Portão eletrônico de alto fluxo
Alarme de incêndio
iluminação de emergência
Sistema telefônico coletivo
Monitoramento de imagens

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



TERÇA-FEIRA.07 de Dezembro de 2004
CORRE'IO DO POVO

CLASSIMais
CORREIO DO POVO

-':II

Promoção Revisão de Férias Caraguá de 1 0/11 a 20/12 de 2004. Nas revisões

acima de R$ 200,00 você ganha um brinde, podendo escolher entre 5 opções!

Conheça também, toda linha de acessórios, rodas e pneus Yokohama.

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

Rua Bernardo Dornbusch, 800 - Jaroguó 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 Sedam OKm
Corsa Wagon
Corsa Sedam
Fiesta 2p ArIDh
Palio 2p
Escort Hobby
Uno Mille
Gol Plus
D-20
Gol4p
Gol 2p
Tipo Compl 4p
Saveiro 1.8

Fiesta 2p
S-10 2.2 comp

.

Jeep (Motor Santana) 4x4
F-754x4

Rural4x4

Fusca 1.300

05
00
99
99

. 97
95
93
95
92
99
00
94

98

96

96

61

78

75

86

verde met
prata
branco
cinza
grafite
cinza
vermelho
azul
branca
verde
branco
prata
verde

bordo
.

preta
Azul

azul

branca

branco

G
G
G
G
G
G
G
G
D
G
G
G

G

G

GNV

G

G

G

G

Celta 1.0 2P.

Palio Young
Escart GLX, Completo
Corsa Wagon GLS

Astra GL Sedam COMP

Corsa Wagon GL 1.6

Peugeot 106, Completo
Corsa Super, 4P.

Pick-Up Corsa Champ
Uno Mille SX

Vectra GI, Completo (-Ar)
Escort Hobby
Gol G 1114p
Go11.0

Gol Plus

Gol CI. Cf GNV

Clio 1.04P.

Corsa Wind 2P.

Omega GLS

Clio Sedan Completisimo
Monza Sle cl Trio

Vermelho

Branco

Bege
Cinza

Branco

Verde

Prata

Prata

Verde

Prata

'Azul

Prata

Branco

Branco

Praia

Azul

Branco

Branco

Preto

Grafite

Verde

s; _4>"r1' ..

.� a u t o m o ve is

Av. Waldemar Grubba • Jaraguá do Sul • se
2002

2001

2000

2000

1999

1999

1999

1999

1996

1996

1997

1996

2004

1996

1995

1994

2003
� 1995

1994

2002
1966

Escort Sw
Parati 1.0 C/opc
Mondeo CLX comp
Fiesta 4p
Escort L C/opc
Chevy DL c/ rodas

Omega CO
Fusca 11.300
Parati Sunset
Palio EX
GolMI
S-10

Logus GL comp
Monza SLE
0-20 Custon

Branco
Roxo
Roxo
Prata
Branca
Azul
Branco
Preta

Azul
Verde
Branca
Azul
Prata f)

Vermelha

G
G
G
G
A
G
G
G
G
G
G
D
G
G
D

1998
1998
1997
1997
1994
1993
1995
1978
2002

1999
1998
1997
1993
1988
1989

1

"I
I·
!

Omega 3.0 corno
S-10 2.2 De-luxe Cabo Estendidajcomp
Vectra GLS
Vectra GLS 2.2 corno
Corsa Wind 4p ar LimpjDesm
Corsa Wind LimpjDesem
Corsa Wind limpjdesem
Vectra GLS 2.2 comp
Pick Up corsa 1.6 Aq
Pick Up Corsa 1.6 RLL
Astra GL Sedam comp
Corsa 4p limpjdesemjaqjar
Meriva 1.8 comp
Meriva 1.8 comp
Astra HB 4p comp
Uno Eletronic limpj desmjAq
Tipo SLX comp
Palio Fire 1.0 limpjdesem
Scenic RT cornp 2.0 comp
cuo RN Básico cj TR
Clic Básico 4p
Scenic RT 1.6 comp
Kangu 1.6 comp
cuo EXP 1.0 16v comp
Scenic EXP 1.6 16v comp

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

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

Azul Met
Prata
Branca
Prata
Preto
Prata
Prata
Azul met
Branca
Branca
Prata
Branco
Prata

Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
GAs
Gas
Gas
Gas
GAs/G�l
Gas
Gas
Flex
Flex
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas

Prata
Cinza
Vermelho
Azul
Prata
Azul Met
Branco
Branco
Cinza
Prata
Cinza
Verde Met

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

Goll000 16v cl opc.
Gol1.8

Astra Sedam 1.8 GL comp.

Palio EX 4p e opc.

Ranger Splash compl (6 cc)
Vectra GLS

Fiesta Berson c;' DH
Fiesta Berson cl Ar

Gol Plus

Blazer 2.4 compl + rodas
Saveiro 1.8

Scenic RT 1.6

�,"

Av. Pref,i.to W�ldemàr Gruba, 37�l�· Jaraguá.do Sul

\ .

01
94
93

Fiat

Tipo
Uno

GM
Vectra GLS completo
Vectra GLS compl
Pick Up corsa

Corsa Ac/DH/ 4p
Corsa Ac/DH

95
99
96
00
97

vw
·GoI4p'
Gol
Goll.6

00
91
93

I,",portado
Scenic

Gas

Gas/GNV
êas
Gas
Gas
eas
Ale

Caravam 6cc
Chevett 1.6
cnevett 1.Q Junior
Fusca 1.300

Gas
GaS
nas
aas
DI.
Gas
Gas
Ale
Gas
Ale

Gas/GNV
GaS
Gas
nas
Gas

prata
prata
vermelho

bege
cinza

Branca

prata
prata

branco

bege
cinza

00 bege

BOrdo
Preto
Cinza
Vinho
Vinho

Bege
.Ginza
Prata
vermelho
Azul
Branca
Marrom
Branca
Branca
Vinho
Verm
Vinho
Cinza
Cinza
Verde
Branco
Preto
Verm

V�rde
Bege

R$ 15.500.00
R$ 8.500.00
R$ 7.000,00

R$13.500,00
R$ 25.000,00
R$10.500.00
R$ 16.500,00
R$ 13.000,00

R$ 18.000,00
R$ 7.500,00
R$ 8.500,00

R$28.000,00

1999
1985
1994
1992
1991
1997
1980
2001
1999
1987
1995
1985,
1990
1984
1993
1972
1980
1996
2003
2001
1979

vermelho 03

prata
cinza

prata
Cinza

branco

Verde

Verde

preta
bran

preto
verme

azul

branca

verde

prata

03

01

99

00

96

99

01

94

97

03

03

95

01

92

02

G

G

G

G

G

G

G

G

G/GNV
G

G

G

G

G

G

G

1.0j4pjopc

125

4pjopc

1.6j4p Azul

Sundown Hunter vermelha 04 G

98 G

Vectra GLS GNV

Vectra GLS

Escort GL 1.6

Corsa Wind

Gol 1.000 16V 4p

Tempra comp
Monza comp

Fusca 1.300

Uno

Verona1.8

1.8j4pjcomp ... ·!l\r �)�rjª.��li!�ltl@�I!�!.lllli'l·ill�'I!lllli:I!I:liJ
1.8j2p

1.6

branco 01 G

Rua Bernardo Dornbusch, 620 - Baependi - Jaraguá do Sul

Gol 1.0 MI 2pfAr
Go1Cll.6
Gol1.0
Gol 1.0 MI cf alarme
Fusca 1.500
Kombi Luxo
Go1Mll.6

Marea ELX comp
Palio ED 4p comp+ar
Tempra 16V 4p comp
Tipo 1.6 IE comp
Uno Mille
Uno ELX 4p cl opc

branco

prata
azul

prata
bege
Bordo

1999
1998
1995
1994
1991
1995

R$ 21.600.00.
R$ 13.200.00
R$ 9.900.00
R$ 9.300.50
R$ 6.400.00
R$ 9.200.00

1997

1995

1995

1998

1999

1996

1992

1970

1986

1991

Prata

Bordo

Bordo

Verde

Branco

Grafite

Azul

Branco

Bege
Branco

Blazer DLX 4x4
Corsa Wagon
Corsa Wind 1.0 4p
Corsa Wind 1.0 4p
Corsa Wind

'

Parati CL
Gol Plus 16v
Quantum
Logus GLS
Mercedes 608
Golf GTI
Verona
Escort L
Escort GL 1.6
Santana GL
Meriva 1.8 8v
Parati
Passat Village GL

die
gas
gas
gas
gas
gas
gas
gas
ale
die
gas
gas
alc
gas
ale
gas
alc
gas

Rua: Angelo Rubini s/no Barra do Rio Cerro
branca
verde
branca
prata
vermel
prata
cinza
cinza
azul
branca
branca
preto
prata
branca
marro�
prata
branca
cinZa '

2000
1997
2002
2002
1996
1995
2001
1997
1993
1983
1995
1991
1988
1995
1989
2003
1989
1985

BARRA VEICULOS

Flesta 1.0 4p
Flesta 1.0 4p+ar
Escort GLt 1.8

vermelho
azul
azul
cinza
azul

1997
2000
1996
1996
1997

R$ 13.500.00
R$ 10.900.00
R$ 12.500.00
R$ 12.900.00

R$ 12.600.00
R$ 6.500.00
R$ 7.300.00
R$ 11.600.0
R$ 2.300.00
R$ 8.900.00
R$ 12.500,00

R$ 6.500,00
R$ 19.500.00

prata
bordo

1993
1997

Fone:376194
Fax: 376-149

branco

prata
branco
branco
branco
Branco
cinza
verde

1999
1990
1994
1997
1973
1995
1996
1993
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VEICULOS
370 ..7516

ompra Vende Troca Fi,nancia
uaWalter Marqq;ndt, 1850 • Barra do Rio Molha • Jarag�i.:�! SUl:;; §� ;

.

Vermelha 94

CARROS NOVOS E USADOS
GM
Corsa hatch c/ar 4p bran 2002 Gas
D-20 Custon De-luxe preto 1991 Die
VW
Gol City GIII compl 4p prata 2003 Gas
Parati c/ dh cinza 2001 Gas
011 Bola azul. 1995 Gas

. 01 Special 2p branco 2002 Gas
FIAT
Uno Mille Smart verde 2001 Gas
Uno Mille Smart azul 2001 Gas
Mille Fire Básico branco 2004 Gas
FORD
Verona GLX comp 4p verm 1996 Gas

Irr Fone: 370-2109

Vectrp. Mileni.url). Ç;qrl)R.
Mondeo comp+ar bag+couro
Monq.eqcomp7"ar p8g:".:

..

::;
.

Gal MI
.

Prata'
."

Gol Vermelho
Gol Bra'nco

"

Gol GIII 8V Branco
Gol Limp/Des �rimçQ'

"

Corsa Sedam 4p/tr/alâ/dés/Aq

Cinza 93

Fiorino furgão branca 96

Santana GLS compl. Azul 92

L-200 Diesel Cinza 96
IG�V

Fiorino pick up branca 95

Palio4p azul 00

Golf bordo 95

Santana GLS compl Azul 88

Logus 1.8 GL Vermelho 94

Corrier GNV 1.6 Branca 00

Monza Classic comp Azul 91

5-10 cornp GNV Bordo 96 01/01 Chassi Verm R$ 57.000,00

Chevett Vermelho 86

; 4Ci11C)11

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

Corsa MPSI
. C/ Opc 1997Reno cr Branco Prata

Palio E
10 1.6 Compl Lôv/top de linha 2001 grafite Azul Gas

Gol
LX 1.3 Fire cornp, 4p 2001 Cinza Cinza Gas

Gal MI 4p/16v/ar 1999 branco
Verm Gas
Beo Gas

Gol GIII 4p/Tr/Ala 1999 Branco Beo Gas

Gol SPecial 1 O
DH/4p 2000 Vermelho Bco GNV

Flesta . c/ ar cond. 2003 branco Bca GNV

Saveiro
.

4p 2001 prata
Bco GNV
Bco ' Ale

Saveiro 16 1.6 2003 branca Bege Gas
p. .

1995 azul.met preta Dieick Up Strada 1 3
.

Mqrea HLX
. Fire 2003

.

Branca
azul Die
verde Die

Celta 1.0 VHC comp. 1999 preta azul Gas'

Celta 1.0 VHC 1.0/4p 2003 branco Bordo Ale

Monza SL 2 O 2p 2003 branco Gol LO MI Vermelho Gas
Vectra 2.2 Cinza Gas

Corsa .

2p. 1993 prata vectra GLS Verde Gas

��sa Sedam 4p/opc 2001 azul Uno ELJ<'4p c trio Azul Gas

4p/ar/tr 2000 Verde Paratl er a.s branco Gas

iz 2001 prata
omega GLS 2.2 corno branco GNV
Santana 4p cornp branco GNV

�- KS 2001 preta Celta VHC 2p branco Gas

Árduíno
Veículos 371·4225

Veículos de Particulares

69

91

R$ 3.000.00

R$ 7.000.00

Verde

branco

branco

branco

prata
Azul

branco

bege
azul

dourrado

vermelho

prata
vermelho

vermelha

cinza

Prata

G

G

G

G

G

Fusca

Gol

Gol

Gol

Gol

Gol

Chevett

Kombi

Del Rey
Escorl

Escorl Xr3

Escorl 1.8

Fiesta

F-1000

Pampa
Belina

Santana 4p
Opala
Bis Sundown

XLR

Tipo

99 R$ 13.500.00 + roda e som

92 R$ 7.000,00
85 R$ 4.800.00
85 R$ 3.800.00
91 R$6.500,00
95 R$ 12.300.00 5.500+ 24x40

83 R$ 3.500.00
94 R$ 7.500,00
84 R$ 4.000.00
93 R$ 9.000.00
95 R$ 3.500.00 + 31x315

82 R$ 14.500.00
89' R$ 6.100.00
90 R$ 6.500,00
90 R$ 6.500.00
87 R$ 4.000.00 6 cllidros

97 R$ 1.500.00
00 R$ R$ 4.200.00
95 R$ 9.800.00

G

GNV

A

G

A

G

G

O

A

G

Gmarrom

Azul

rpxo
roxo

grafite

G

G

G

G

w. BREITKOPF
Caminhões e Ônibus

Rua Valdemar Grubba N° 3841 Centena rio

311-0802'
311-8281

Rua Pref. Waldemar
Grubba, 3121
BairroVieiras

Gol 1.000 16 V 99 R$ 13.000,00

93 R$ 9.800,00Uno Eletronic
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ORREIO DO POVO CORREIO DO POVO

CLASSIMais
TERÇA-FEIRA,07 de Dezembro de 2004

INFORMATICA

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

Operaclonaís, Soluções de Conflttos, Configurações e Substituições de Peças, etc.

·'Um click em sua vida pessoal e profissional"

Outras cidades +

R$ 0,50 o km rodado

Periféricos
CDRom

gravador e
leitor de DVD

. i

I Comput..adorescompletos

Suprimentos Informatização
de comércio e

indústrias: Sistemas,
Aplicativos comer
ciais, Impressoras
Matriciais pI emissão
de N.E, Impressora pi
emissão Cupom Fiscal,
todos os controles
administrativos de ges
tão empresarial.

Assistência Técnica

Especializada
Tintas Originais e

Recargas todas as marcas de ímpressora

HORA TÉCNICA· (Jaraguâ do Sul)
INTERNA •. R$ 20,00
EXTERNAS - R$ 20,00 +

R$ 15,00 deslocamento

<'

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

senac

Computadores
completos

Perltértcos
Gravador de CD
e leitor de DVD

Maquinas
Digitais

Estamos também com carso de
Informática básica e avançada.
Confira nosso método de ensino.
taboratéríos de última 4eração.

Um micro por aluno

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

Oferta-
MICRO a partir de:

R$ 1.650,00
Financiamos em 6 /9/
12/ 15 / 18 e 24 meses .

Configurações: AMD 2.2 GHZ· 128 mb
de memória, Hard Dísk 40GB. fax
modem 56k, cd rorn LG 52x,
mãe Asus A7V 266-MX. Placa

vídeo AGP 32 mb integrada, monitor 15"
dr+ve disquete 1.44, teclado.
mouse, gabinete atx 30Ow. caixas de
som ampllflcada, ISOw, placa de som

e rede

NEGOCIAMOS
QUALQUER OFERTA
ANUNCIADA PELA

J\

CONCORRENCIA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




