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BALANÇO

Benhur Sperotto fala sobre os

quatro anos à frente do Vôlei
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EMPREENDORISMO

ASol Paragliders é a única fabricante de parapentes e acessórios para vôo livre de todo o continente americano

Sol Paragliders testa novo
modelo de velas de alto risco
A Sol Paragliders, única fabricante de parapentes e acessórios para
vôo hvre de todo o continente americano, está testando um novo

modelo de vela para prática do esporte de alto risco manobras
perigosas único domundo a garantir segurança nos vôos livres.
A empresa exporta 70% da produção demil equipamentos feitos

por ano para 30 países e detém 50% do mercado nacional.

Entretanto, os produtos da empresa podem ser encontrados em

130 países.'
A empresa promove anualmente o Festival de Alegorias e

. patrocina pilotos de vôo livre. _ PAGINA 4

Vestindo o corpo e

a alma das pesscas
Toninho

&
FILHOS
Cabeleireiros

lick
Informática

Agora em novo endereço na rua

Cei. Procópio Gomes de Ol�eira - 356

Masculino / Feminino

275-2267anos

www.mari·solsa.com.br www.duasrodas.com

N° 5.035 I R$ 1,25

VOCÊ ENCONTRA
OFERTAS �COMOESSA �

.

VIDEOGAME - vende-se Play
Station2, com 30 ed's e 1

controle. R$ 680,00

CL&SSIMais
Ofertas

TRABALHO

Contratações superam em

5 mil as demissões na cidade

_____jP -_P_A_G_IN_A_S_. ___

DECISÃO

Vitória e Vila Lalau fazem a final
do campeonato de futebol Sênior

• Cotação �$$ Compra Venda

Comercial 2,76� _. __?,?�i_.
Paralelo ?l217.. },917
Turismo 2,710 2,870
• Cotação Euro Compra Venda

3,668 3,687

R$:819,80 (dezembro)�CUB

• Indices Pontos Oscilação
��Y��Pil 25.225 1.,.1.?�o .

______

Dow Jones
_ .. _._19_:_�.1� .. ._º!�ª'Y�

Nasdaq 2.140 0,60%
• Poupança (%) 0,6438
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OPINIAO

Prova de fogo
Nada como situações

limites para testar resis
tências e autenticidades de
posições. Os dois anos no

poder central e de maioria

parlamentar - inclusive nas

Assembléias Legislativas -

estão pondo à prova o PT e

suas convicções. As

renitentes pressões internas

para que o governo retome o

projeto defendido por anos

afio e as divergências, que já
provocaram baixas signifi
cativas, provam o quão é

difícil conciliar discurso e

prática, além de mostrar que,
em política, convicções e

posicionamentos ortodoxos
não existem. Que os espaços
são. delimitados de acordo
com as conveniências do
momento.

A política tem a

capacidade de desmontar em
alguns meses o que se

"construiu" por longos anos.

Àliás, não se pode levar a

sério as conversas de

FRASES

políticas: promete-se e

esquece-se com a mesma

facilidade. Não obstante, é

preciso levar em consideração
que o exercício do poder
exige responsabilidade e

articulações de bastidores
nem sempre transparentes,
além do que alçar o poder
não significa assegurar a

governabilidade sobre todas

PT dá sinais de que já não é
mais um partido monolítico.
Alas a legenda sempre teve,
fruto de aglutinações de

legiões oriundas das mais

diversas tendências
socialistas. Mas rachas e

disputas internas como estão

acontecendo agora, não

guardam nenhuma relação
com o que o partido sempre

� Rachas e disputas internas não

guardam nenhuma relação com o que o

partido sempre pregou

as questões; a maioria

depende de fatores externos.

Todavia, nada que influencie
os princípios ou os projetos

. político-partidários a ponto
de descaracterizá-los.

Apesar do sucesso na área

econômica e ,balanço
positivo dos dois prim�ros
anos de governo Lu� -

reconhecido por analistas,
inclusive internacionais -, o

pregou. A situação lembra a

famosa frase do período
militar: ''A esquerda só se une

na cadeia". No caso, o PT só

se une na oposição.
Talvez a explicação esteja

no processo exógeno
registrado, principalmente
nos últimos dez anos. Cresceu
muito e perdeu o controle.
Em Santa Catarina, a

divergência é mais acirrada.

r'

TERÇA-FEIRA, 14 de dezembro de 2004

O diretório estadual é

comandado pela Articulação
de esquerda que vive em pé
de guerra com o campoI

majoritário, màis próximo ao

governo federal e favorável à

flexibilização do partido. As
tendências relegam o projeto
político-ideológico em

detrimento da disputa por

cargos, tanto no governo

quanto nos diretórios, e

candidaturas.
Percebe é que o PT tende

a comprovar a tese do

inchaço. O PDS, hoje
subdividido em PFL e Pp, e

PMDB experimentaram a

façanha. É mister lembrar

que, ética e ideologicamente,
o PT não tem nenhuma

semelhança com PFL e PP;
apenas jlguma coisa com o

PMDB da luta democrática.
A identidade está no espectro
político. Todavia, a se

perseverar o estado de coisa,
aflchances de se perder como
os adversários são enormes.

Mundo I Pessoas & Fatos I
� IRAQUE

Explosão de carro-bomba
mata 13 e fere 15
treze pessoas morreram e ,15 ficaram feridas

ontem na explosão de um carro-bomba nas

proximidades da Zona Verde, em Bagdá. O
grupo do terrorista jordaniano Abu Musab al

Zarqawi, AI-Qaeda no Iraque, assumiu

responsabilidade pelo ataque, no primeiro
aniversário da captura de Saddam Hussein.
Confrontos em Faluja mataram sete militares
aos Estados Unidos. A violência sublinhou as

dificuldades que enfrentam as forças invasoras
um ano e meio depois da deposição de
Saddam para conter a resistência à invasão e

estabilizar o país. (AE)

.. SfRIA

País acusa Israel pelo
atentadcac Hamas
Um ativista do Hamas sobreviveu ontem

ao atentado à bomba que destruiu seu

carro numa rua de Damasco. A explosão
aconteceu pouco depois de ele e

familiares terem saído do veículo. O Hamas
e o governo sírio acusaram agentes
secretos israelenses pela explosão. Três
pessoas ficaram levemente feridas.
I'Quem está por trás disso colabora com o

Mossad ou é o próprio'; disse o ministro de
Interior da Síria, Ghazi Kenaan.veferlndo
se explicitamente ao principal serviço
secreto do Estado judeu. Não foi divulgada
a identidade do homem que seria o alvo
do atentado. (AE)

� EUA

Europeus desaprovam Bush
e os estadunidenses
A reeleição do presidente Georqe Bush foi vista
de forma negativa pela maioria dos europeus,
inclusive na Grã-Bretanha, principai aliada dos
Estados Unidos. De acordo com a sondagem
da The Associated Press, o presidente não era

o único visto desfavoravelmente. No geral, os
estadunidenses não são bem vistos na França,
Alemanha e Espanha, países que não apóiam
as ações dos Estados Unidos no Iraque. Logo
depois a vitória nas eleições, Bush disse que
buscaria reforçar os laços com as nações da

Europa. No entanto, a pesquisa realizada pela
Ipso indica que os Estados Unidos têm ainda
muito trabalho pendente com os europeus.(AE)

� CHILE

Juiz sentencia Pinochet
a prisão domiciliar
O juiz especial Juan Guzmán indiciou'
formalmente ontem o ex-ditador general
Augusto Pinochet por homiddio e seqüestro
durante a Operação Condor, em um dos
casos relacionados com os abusos aos

direitos humanos cometidos durante os 17

anos de governo. Guzmán ordenou também
a prisão domiciliar de Pinochet, de 89 anos,

que reside em uma mansão em Santiago."O
general foi declarado mentalmente capaz
de enfrentar um julgamento no Chile'; disse
o juiz. A defesa de Pinochet tentou

argumentar que ele não tinha condições
mentais para ser, processado. (AE)

� AFEGANISTÃO

Maisdois prisioneiros
morrem sob custódia
O grupoativista Human RightsWatch denunciou
ontem a descoberta de mais dois casos demorte
de prisioneiros sob custódia do Exército dos
Estados Unidos noAfeganistão, inclusive um caso

aparente assassinato ocorrido dois anos atrás. O
grupo de defesa dos direitos humanos afirmou

que as lentas investigações conduzidas pelos
Estados Unidos "disseminaram a cultura da
impunidade" que pode ter resultado nos graves
abusos de prisioneiros ocorridos no Iraque.Numa
carta endereçada ao secretárioDonald Rumsfeld
o grupo apresenta evidências de assassinato de

prisioneiros por militares estadunidenses. (AE)

� SUfÇA

Apesar dos EUA, Irã e
Afeganistão vão à OMe
Sob protestos de muitos países, Iraque e o

Afeganistão foram aceitos ontem na

Organização Mundial do Comércio para iniciar
negociações para suas adesões ao órgão

.

máximo do comércio internacional. Para que
uma negociação de adesão seja autorizada,
todos os 148 países da OMC devem dar sinal
verde. No caso de Bagdá e de Cabul, nenhum
governo se declarou contra, mas as queixas
foram direcionadas aos Estados Unidos, que
desde 2001 impedem que o Irã inicie

negociações para entrar na OMe. Hoje, apesar
,
da pressão de muitos governos, a posição dos
Estados Unidos não foi diferente. (AE)
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SUA OPINIÃO

A mão mágina do governo
DioneiWalter da Silva *

Teremos um final de ano digno de comemoração. Crescimento
significativo do PIB, diminuição do risco Brasil, aumento acentuado
de postos de trabalho, crescimento industrial, diminuição da dívida
pública. E o que está por trás desses resultados? A mão mágica do
mercado? Definitivamente não. Quem acertou a mão na direção
deste país foi o governo Lula, que soube fazer as mudanças
necessárias para colocar o país no trilho do desenvolvimento
sustentável.

Vemos um Brasil recuperando sua auto-estima; um Brasil com
crescimento sólido e vigoroso, graças a um governo que soube
controlar a inflação, sem estagnar a economia. Um govemo que já
no inicio soube ser "mascate", buscando novos mercados para os

produtos brasileiros. E os resultados são recordes em exportação de
nossos produtos. Um governo que defendeu no mercado extemo,
com diplomacia, seu patrimônio econômico e seus ideais e obteve
0- respeito e a confiança dos demais países e investidores
internacionais, que já estão vendo o Brasil no rumo promissor do
combate à corrupção.

O presidente Lula sabe também que não adianta apenas crescer

e não ampliar a distribuição de renda. E para isso transformou o

Estado em uma máquina voltada ao crescimento do país e da
inclusão social. Transformou os bancos públicos em fomentadores
de desenvolvimento econômico, facilitando o crédito a micro e

pequenas empresas que hoje respondem por mais de 92% do

emprego no Brasil. Está disponibilizando o acesso ao crédito a pessoas
de baixa renda e o ingresso no sistema bancário, medida que além
de beneficiar a economia, injetando dinheiro no mercado e

aumentando o número de pessoas economicamente ativas, faz

uma ação cidadã, urna vez que apenas um terço da população
brasileira tem acesso ao sistema bancário.

A Caixa Econômica Federal está liberando grandes somas

para o financiamento da habitação - só este ano a indústria da

construção civil já cresceu 4,1%, sendo a grande responsável pelo
aumento de emprego no pais. O Banco Nacional de

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) deixou de

financiar as privatizações do sistema público, que causaram grande
prejuízo à nação, e passou a financiar o crescimento das indústrias,
dos municípios, da economia do Brasil. Em 2004 já liberou 43% a

mais de recursos do que o ano anterior. Um exemplo concreto da

atuação do BNDES ocorre na jaraguaense Weg. Amaior empresa
demotores elétricos daAmérica Latifia está ampliando seu parque
fabril com dinheiro do governo federal, via BNDES. Vai aumentar
a produção e gerar novos empregos. É o dinheiro público sendo
usado para o crescimento do Brasil. ,

A área social é o setor em que o governo Lula demonstra malS

coragem. O programa Bolsa Família já ate�de a mais de 5 milhóes
de famílias. É omaior projeto de transferência direta de renda pa�a
o combate à fome e à'rníséria já desenvolvido na história do pais
Em 2004 estão sendo aplicados mais de R$ 5,7 bilhões pormeio do

Bolsa Família em todo o Brasil.
Mas o histórico dos governos passados dificulta ainda o

crescimento do Brasil. O governo Lula recebeu um país estraçalh��
que caminhava para o colapso econômico. Oito anos de fi1,
resultaram em 7,8 milhões de desempregados, em um ,P,�s
engessado pelo endividamento público. O PSDB elevou a d!VI a

pública de 30% para 56,5% do PIB, mesmo tendo privatizado a

maior parte do patrimônio nacional. Na administração FHCd a

carga tributária brasileira saltou de 26% para 36% do PIB. As estrat
ficaram sem conservação e omodal ferroviário e naval foi sucatea �

O governo Lula já fez muito para melhorar a infra_estrUtura. la
é preciso muito mais. Sabemos que o gargalo provocado pe

deficiência dos modais de transporte prejudica seriamen�e
o

crescimento do Brasil. Mas o governo federal está se esforçan o e

b il'osquefazendo sua parte. Felizmente, o Lula é um desses ras eir

não desistem nunca.

*Deputado estadual pelo PT

d orpo 12,
Os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 linhas, e c. 'tO de
fonte Times New Roman. O Jornal Correio do Povo se reserva o dlre�o as
fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem

co

correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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� Na garupa
c m a definição do vereador Jean
o

tprecht (PTB) na futura Secretaria de

�euarte e Lazer de Jaraguá do Sul. o

a:;essor Ademar Saganski, o Mazinho,

d veacompanharo chefeetemtudo parae
.

d
ocupar um cargo na �ssessona a pasta.

A se julgar pelo numero de pessoas

atadas para assumirem cargos nos

�egundo e terceiro escalões no futuro

averno, não vai ter espaço para todos.9 -

tá dI MasMazinho nao es a preocupa o com

issO. Perguntado se acompanhará o,

chefe na secretaria, respondeu: "Tudo
indica que sim':

� Divergências
As coisas nã� andam bem no PMDB de
Corupá. Além da derrota na disputa pela
Prefeitura, a bancada eleita - ,a maior na
futura Câmara, com cinco dos noves

vereadores - não se entende em relação
ao futuro presidente da Casa.

Segundo fontes, a divergência dos

parlamentares peemedebistas está entre
as indicações de Adelino Half e

Bernadete Hillbrecht. Se não chegarem
a um acordo antes da eleição, há duas

opções: ou escolher o candidato no

palitinho ou negociar comos adversários
do PSDB e PP.

� Mais de perto
A TVAL pode se tornar um canal aberto
a partir do próximo ano. A Assembléia

Legislativa acatou ofício do deputado
Dionei da Silva (PT) que sugeriu a

implantação do sinal aberto da TV para

Jaraguá do Sul e região.
A licitação para aquisição dos

equipamentos será encaminhada em

janeiro. A implantação .do sinal, no
entanto, dependerá da éxistência de

,

canal disponível para a região na

Anatei, além do interesse do município
em firmar parceria com a Assembléia

Legislativa.

� Mordida
A Federação das Associações Comerciais
alerta os empresários de Jaraguá do Sul
sobre a possibilidade de cair no conto da

"Contribuição Empresarial Associativa!
Facu ltattva; em favor da Associação
Comercial e Empresarial do Brasil, que
ninguém sabe o que é nem de onde é. A

Federação sugere que os boletos
'bancários recebidos sejam ignorados.
A tentativa de morder uns troquinhos dos

empresários da região é coisa corriqueira
no Brasil. Quem nunca recebeu proposta
milionária, bastando apenas pagar a

inscrição?

� Perigoso
o clima de confronto entre a cúpula
da Polícia Militar e o governo do Estado
é muito mais preocupante do que se

: I

apresenta. Ao desafiar o governo, os !/

oficiais da PM amplificam a tensão e

colocam o governo nas cordas.
A crise se instalou depois que .0

governador Luiz Henrique (PMDB)
decretou o corte do pagamento de '

horas extras a oficiais e decidiu
-

substituir o comandante geral da 'J

corporação, coronel Edison Morelli. A)
insubordinação pode abrir um

precedente perigoso.

COTADO

Gesser pode ser o primeiro a

presidir a Câmara deVereadores
CAROLINA TOMAsELLI

�Atual vice-
presidente deve iniciar

o revezamento entre

pp, PSDB e PFL

JARAGUÁ DO SUL - o vereador
reeleitoRudolfoGesser (PP) pode
assumir a Presidência da Câmara
a partir de lo de janeiro. Atual

e
"d 1 •,

vice-presi ente, o par amentar esta

Icctado para ser o primeiro a presidir
a Casa, que deve ter rodízio entre
os vereadores do PSDB, PFL e Pp,
que elegeu seis dos onze

parlamentares. No outro lado, PT,
PMDB; PTB e PL articulam a

formação de um bloco para
disputar a presidência da Câmara.
Caso não haja divergências, a

tendência é a eleição de Gesser.

,

Ele desse que a informação
não é oficial, mas tem interesse no
cargo, já que nunca foi presidente
da Câmara. "Sou só candidato. Se
houver COl'lsenso entre os demaisI

vereadores, fechamos o acordo
'

para compor a Mesa Diretora",
afirma. O vereadõr informa que o '

aSSunto está sendo discutido com
os demais vereadores da aliança
que disputou a Prefeitura _ Dieter
lanssen (PP) j Afonso Piazera e

Eugênio Garcia, PSDBj e'Carione
Pavanello eMaristelaMenel PFL
"A'

, .

,
Intenção é que nos próximosdIas Os vereadores tenham uma

Ge'sser confirma o interesse em presidir a Câmara' mas diz que espera apoio

definição", revelou.
O presidente do PP e vereador

eleito, Díeter Janssen, confirma o

nome de Gesser para comandar a
Câmara a partir de Iode janeiro.
"Existe um acordo interno para ele

(Gesser) ser o primeiro presidente",
admitiu. Janssen diz que também
tem interesse no cargo, mas que
abriria mão em favor de Gesser,
"porque tem experiência e me

apoiou para ser secretário e

presidente do partido".
Janssen informa que, quanto

ao tempo de permanência, duas
possibilidades estão sendo
estudadas: a primeira seria de um

,

revezamento no cargo a cada oito
meses, permitindo que seis,
vereadores ocupassem a vaga. A

outra, sugere a permanência por
um ano. "A primeira - de oitomeses
- é a mais provável, mas estamos
conversando diariamente e

queremos fechar nos próximos
dias", informa, lembrando que a

intenção é que os que já foram

presidentes abrammão da vaga.
OUTRO LADO - O

presidente do PT, Leone da Silva,
diz que osmaiores interessados em

presidir a Câmara são os partidos
da base governista do prefeito eleito
Moacir Bertoldi, PL e PTB, que

elegeramRonaldo Raulino e Terrys
da Silva. Mas não esconde que o

cargo de presidente desperta
interesse do PT, que elegeu dois
vereadores, "Os vereadores do

partido ainda não se posicionaram
,a respeito", comenta.

Já o presidente do PL, Leônidas
Nora, afirma que o partido apóia o
vereador eleito Ronaldo Raulino,
apesar de ele ter sido anunciado o

futuro secretário de Obras (pasta
que substituirá a atual Secretaria
de Desenvolvimento Urbano).
Segundo Nora, as negociações
estão sendo conduzidas por
Bertoldi.

Pasold faz balanço da administração municipal na Acijs
I '

JARAGUÁ DO SUL - O prefeito
(�eu (PSDB) fez ontem, na Acijs
d

socIação Comercial e Industrial
e lata 'da�a _o Sul), um balanço da

úl ' traça0municipal nos quatro
p
lltnGSanos. Porcercade40minutos,
asold apresentou números das
atIVidades desenvolvidas pelasseCtetari

'

III "as
e as receitas e despesas do

d
l!niClplO.Amaioria dos integrantesOs Prirn ' '

erro e segundo escalões do
governo', '

"
,

estiveramna associaçãopara
prestigia " r '

classjfi
rem o que o preteito

p
cou de prestação de contas.

r
asold voltou a afirmar que o

:oPassde do governo federal diminuius OIS 'I'
com

U tunos anos, confrontando

rei osn�meros oficiais divulgados
ePe�llUnistérios daSaúde eEducaçãoillnfelControladoria-geral daUnião.lZrnente, os repasses federais Prefeito: "Vamos mostrar o quanto Jaraguá do Sul cresceu"

,j\

diminuíram", repetiu. Durante a

apresentação' do balanço, Pasold
priorizou a saúde e educação.
Segundo ele, os investimentos nestas
duas áreas superaram os percentuais
fixados por lei. "Isso possibilitou
conquistas de prêmios e

reconhecimento do trabalho
desenvolvido", declarou.

Entre as atividades desenvolvidas

pela Prefeitura apresentadas pelo
prefeito para justificar: que "[araguá
doSul ficoumelhor" estão: pavimen
tação de 190 quilômetros de ruas, in
vestimento na educação infantilpara
crianças de até cinco anos, regula
rização de cincomil lotes, construção
de centros infantis com salas de aula,
ambulatóriomédico e odontológico,
refeitório, sala de amamentação,
trocador, entre outras realizações.

Jreio do Povo deixoude publicar,na�içã
adores ele rMassaranduba RerlatC) dOIS'

urrj (P Maria Lourdes SéhewJ

Quatro candidatos disputam a
presidência do PT de Schroedej

SCHROEDER - o diretório do PT
deve trocarP_ presidente até o dia
5 del1ereiro.A decisão foi tomada
em reunião realizada domingo, na
casa do atual presidente, João dos
Reis Filho, quando quatro filiados
revelaram interesse em presidir o
diretório: Zeca da Lage (que
concorreu a vice-prefeito nas

eleições municipais deste ano),
Humberto Lombardi, Osnildo
Konell eMoacirZamboni. "Por falta
de quorum e também por não

termos chegado a consenso em

relação ao novo. presidente,
decidimos adiar a decisão para
fevereiro.Caso não chegarmos a um
acordo, vamos promover uma

eleição", informa Reis Filho, que
preside o Partido dos Trabalhadores
de Schroeder desde 2001.

Nas eleições municipais deste

ano, o PT fez 21% dos votos para a)
Prefeitura e elegeu um vereador, o
primeiro na história domunicípio �
que deve atuar"em sintonia com as

regras do partido". Antes do fina�
do ano o diretório pretende críar'
uma comissão formada por até

quatro pessoas ligadas ao partido êl
I

que terão a tarefa de assessorar o

vereador Manoel Burgardt. De
acordo comReis Filho, a regrabásica
é que o vereador ouça o diretório
antes da votação de projetos
polêmicos.

No que se refere à presidência
da Câmara de Vereadores" a

definição é de que Burgardt
também entre na disputa. "Vamos
assumir postura independente�Estamos no bloco de oposição a1atual prefeito, junto com o PSDB e'

o PFr', afirma Reis Filho. (MHMl

Mudanças no diretório foram discutidas em reunião realizada dorninqo

EDUCAÇÃO INFANTIL MARISTA:
RESPEITO E COMPROMISSO

o ano de 2004 foi bastante significativo para os alunos e

educadores da Educação Infantil do Colégio Marista São Luís. Foi um
ano de intensas descobertas para todos, que vivenciaram momentos

especiais de lazer, integração e apropriação de novos conhecimentos.
Através do desenvolvimento de variados projetos, as crianças'
mostraram envolvimento, curiosidade e competência, participando .,

ativamente das pesquisas, discussões, interação com profissionais da
'

comunidade e do Colégio. De forma bastante criativa, os educadores,
incentivaram seus aiunos a avançárem em suas descobertas, pois no'
Marista a criança não é vista como um ser passivo, mas sim ativarnente "

participante do processo de construção do conhecimento e que, como
1

tal, merece ser ouvida e respeitada. Assim, os profissionais que atuam

neste segmento, estão constantemente se capacitando, em eventos

de reflexão e estudo internos e em outras instituições do Paraná e'

São Paulo, Entende-se que o pedaqooc que atua na Educação infantil'
precisa transformar-se, també ') pesquisador, buscando
ampliar suas competências e, conse. nente, comprometido com

a melhoria da sua prática pedi' da dimensão do cuidado,
necessário no atendimento às ct tart . oequenes, aformação de

pessoas mais conscientes e que tomem atitudes corretas ao longo da
sua vida é um dos grandes' objetivos da Educação Infantil Marista.
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Audiências sobre crédito tornam
Pronaf mais eficiente

FLORIANÓPOLIS - Santa
Catarina é o Estado que mais

aplicou recursos do Pronaf

�Programa N aciona] de
Fortalecimento da Agricultura
Familiar) este ano. De agosto a

dezembro, o Estado ultrapassou
a margem de R$ 390 milhões
investidos na agricultura
familiar. Boa parte desse
resultado é atribuída pelo
secretário executivo do Pronaf
no Estado, Luiz Ademir

Hessrnann, ao aperfeiçoamento
da relação entre produtores,
entidades representativas e

�nstituições financeiras, que
discutiram problemas e soluções
para Q aperfeiçoamento das

políticas de crédito rural em

audiências públicas.
,

As audiências públicas sobre
crédito rural foram realizadas

pela Assembléia Legislativa em

taez regiões do Estado entre abril

� julho deste ano, por solicitação
[do deputado Dionei Walter da

�ilva. O sec'retário executivo do

[rronaf avalia que as audiências
�ão muito importante para

têlivulgar as formas de acesso ao

[crédito e solucionar conflitos.

:"Tivemos muitas reclamações de
que os recursos para
investimento nas propriedades
não eram suficientes. Dobramos
.ess e valor e hoje temos à

[disposição dos produtores R$ 170

Imilhões ,para investimentos.

LDesse total, apenas R$ 36
milhões foram contratos até

agora, nesta safra (que iniciou

em julho)", conta Hessmann.
Outra reclamação levantada

nas audiências, o limite de
financiamento para
determinadas culturas, conforme
a região, tornou-se mais flexível. ,

Desde que haja viabilidade
técnica e financeira, os

produtores do Sul do Estado

podem financiar o plantio de

feijão, por exemplo. Antes das

audiências, só poderiam obter
recursos do Pronafpara o plantio
da cultura específica da região.
Por meio do Pronaf, também
.foram viabilizados este ano

alguns projetos de infra-estrutura
em vários municípios do Estado,
com investimentos de R$ 2,9
milhões.

• A principal vantagem
das audiências é�bçar
um foco de discussão ,
direto entre o produtor,

'

os movimentos sociais e

a própria instituição
financeira.

• O desafio agora,

segundo Hessmann, é
enfocar as deficiências dos

processos produtivos e

investir em alternativas de

agregação de valor.
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Paragliders desenvolve vela
para manobras de alto risco

MARIA HELENA DE MORAES

� Empresa jaraguaense
que desenvolveu o

projeto detém 50%

do mercado nacional

}ARAGUÁ DO SUL - A Sol

Paragliders, detentora de 50% do
mercado nacional de parapentes e

, com exportações para30 países, está
lançando a primeira vela nacional
para a prática demanobras radicais.
O teste do novo' equipamento foi
feito domingo, durante o 8° Festival
de Alegorias, com o piloto André
Rottet, engenheiro mecânico e

autor do projeto, desenvolvido
exclusivamente para uso de pilotos
que praticammanobras de alto risco:

De acordo com o proprietário
da Paragliders, Ary Carlos Pradi, o
investimento

.

é de

aproximadamente US$ 12 mil e o
retorno está garantido na

.
divulgação damarca. Pradi explica
que a ptimeira série dessa produção
é de quatro equipamentos. �'Apenas
300 pilotos no mundo têm
condições e experiência para usar
um equipamento como esse, que

exlli�j�ZJ:es��v;iq�ª�! SW:��<;!-ffit(,l}t�),
experiência e um alto índice de

acertos", argumenta Pradi. Os

Sol Paragliders exporta parapentes para 50 países. Produtos passam por rígido controle de qualidade

8arapentes paramanobras radicais
não têm preço de mercado e vão

funcionar como instrumento de

marketing. "Marca é tudo'em nosso

negócio,", afirma Pradi, ao referir-se
à segurança exigida por quem
pratica vôo livre e por quem fabrica
os equipamentos. O fabricante do

protótipo nacional afirma ainda que
ano que vem pretende colocar no
-mercado Imundial-30 pa'rapentes
desse tipo, o que significa 10% do

em até 130 países.
Apesar da queda do dólareda

alta cotação do Euro, Pradi afirma
que chega ao final do ano com um

faturamento "dentro do previsívef',
mas admite a preocupação gerada
entre os empresários exportadores,
Para o ano que vem, Pracli pretende
fazer ajustes, ou seja, diminuiro e i
índice de inadimplência, que, d
segundo ele, não chega a preocupa ;

c
mas incomoda.

mercado mundial.

Empreendedorismo - A Sol

Paragliders exporta nadamenos que
70% da produção demil parapentes
e acessórios para vôo livre feitos por
ano. Fundada oficialmente em 1992

pelo administrador de empresasAry
Carlos Pradi, a empresa, atualmente
com 80 funcionários; é a única de
todo o continente americano a

fabricar parapentes, que, de acordo
com Pradi, podem ser encontrados

j

Metalúrgicos da região ameaçam entrar em greve em janeiro

Shopping registramovimento recorde durante o final de semana
CÉSAR JUNKU

}ARAGUÁ DO SUL - Os
trabalhadores do setormetalúrgico _

de Jaraguá do Sul e Região podem
paralisar as atividades caso o

sindicato da categoria não consiga
fechar acordo salarial que atende
as

.

expectativas da classe

trabalhadora, segundo informou
ontem o Diretor de Finanças do

Sindicato, Silvino Võlz. A

negociação com a classe patronal
teve início semana passada. O

'

}ARAGUÁ DO SUL - O Shopping
CenterBreithaupt registrou público
recorde no final de semana. Segundo
estimativado superintendenteHeine
Withoeft, aproximada-mente 45mil
pessoas foram atéoShoppingsomente
no sábado, lotando todas as4320vagas
do estacionamento. De acordo com
o superintendente a expressiva
circulação de pessoas já era ésperada
devido à proximidade comoNatal e
também em virtude da abertura das

Lojas Americanas.
Na avaliação do presidente da

CDL (Câmara deDirigentes Lojistas
de Jaraguá do Suo), Sandro

Moretti, á abertura das
Americanas vai favorecer o

comércio local e impedir a evasão
de clientes para outras cidades,
"Ao contrário do que pode se

imaginar, a chegada de uma loja
desse porte em Jaraguá do Sul vai
beneficiar o conswnidor e o lojista, de
um modo geral, que vai ter que se

adaptar à concorrência" ,acredita'
Moretti.

A funcionária da Center Som,
instalada no Shopping há cerca de

segundo encontro com os

empresários acontece hoje, às 16

horas, na Acijs (Associação
Comercial e Industrial de Jaraguá
do Sul).

De acordo com Vôlz, os

trabalhadores estão reivindicando

piso salarial único de R$ 550,00
.

(atualmente são três salários

normativos), repasse pelo ICV

(Índice do Custo de Vida, feito
pelo Díeese) e mais 8% de

produtividade, o que deve gera um
aumento real de 6,5%. "Os
trabalhadores querem 10% de
aumento porque estão apoiados no
crescimento econômico do país",
justifica Volz.

Ainda de acordo com o Diretor
de Finanças do Sindicato, o setor
metalúrgico congrega 12.300

trabalhadores, sendo que 1.060
contratados de janeiro a outubro
deste ano.

• Metalúrgicos aguardam
posição dos patrões para
decidirem sobre greve

• A categoria reivindica

piso salarial único de R$

550,00 e repasse do mdice
de Custo de Vida.

Centenas de pessoas compareceram na abertura das Lojas Americanas, no sábado
db rtura
a

cinco anos, Luzia deOliveria, afirma vendas desse final de semana foram Shopping esperando a a e

li res
d I I anhã Ose en

que o movimento gera o pe a ótimas. Também temos preços loja, sábadope am "

páriOí,abertura das Americanas acabou competitivos", assegura avendedora, foram recebidos pelos funelÜ _ de
favorecendo a loja onde trabalha. que confia na fidelidade do cliente. que fizeram uma apresentaça��
"Apesar deles (as Americanas) Centenas de pessoas canto e dança em sinal de

venderem produtos similares, as congestionaram o segundo piso do vindas.
fi
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Jaraguá do Sul criou 18,6 mil

empregos formais este ano
(EUCE GIRARDI

� Número é o maior

dos últimos anos e
superou a_s demissões
do período em 5 mil

}ARAGUÁ 00 SUL - o mercado

'de empregos encerrou o ano com

saldopositivo.Até outubro deste ano
toram 4.974 contratações amais do

que as demissões, aumento de 72%
,

em relação a todo o ano passado,
quando as demissões foram

Isuperadas em 1.390 contratações.
!Napesquisa, não foram registrados
'o número de profissionais liberais,
'autônomos e trabalhadores . Setor metalmecânico foi um dos que mais empregou este ano

informais que tiveram acesso ao

mercado de trabalho este ano.

Ja
A informação é da diretora de

Indústria,Comércio eServiços-setor
aa

vinculado àSecretaria de Produção
m

r' -, Henrietta Neves, embasada no

J; Gged (CadastroGeral do Emprego
e Desemprego, do Ministério do

�, 1 I

Je T�abalho). Segundo ela, foi omaior
silldo positivo dos últimos anos, com

o o .

e 18.610 admissões contra 13.636
e, d�pensa�. Est� ano, houve 4.974
ai;

'Có_htratações a mais que as

regiStradas no ano passado.

omunicípio iniciou o ano com
42.463 empregos formais - com

carteira assinada - e, até outubro,
este número saltoupara'47,437. Os
setores que mais apresentaram
crescimento foram o da indústria da

transformação (metalurgia, alimento
e vestuário), com aumento de 3.082

postos de trabalho, seguida do de

serviços, 1.005 e comércio 790.
"Somente o setor de construção civil
fechou com um saldo negativo,
registrando 59 postos de trabalho a

,

menos", disse Henrietta. A queda

registrada não confere a situação real
domerddo civil.A explicação s&ia
a alta rotatividade de funcionários e

'

a conseqüente empregabilidade sem
registro em carteira, que acaba sem

registro no Caged.
A diretora cita que as vagas

ocupadas por reemprego somaram
15.327, ou 82,350/0 das contratações.
Este ano foi registrado 3.283
admissões (17,6%) de primeiro
emprego,mantendo amédia do ano

passado que foi de 16,5%. "Este dado
mostra que a inserção no mercado

de trabalho para este segmento não
está tão difícil em Jaraguá do Sul",
avalia.

Em avaliação da microrregião,
Henrietta Neves diz que o Caged
aponta omunicípio de Guaramirim
em segundo lugar na geração de

emprego, com um saldo positivo de
1.403. Corupá e Massaranduba
também apresentaram um aumento

de 462 e 335 vagas, respectivamente.
Apenas Schroeder apresentou um
sald� negativo, registrando a redução
de 15 postos de trabalho.

Agenda 21 não saiu do papel na maioria dos municípios
, }ARAGUÁ DO SUL - o

1,1
- Ministério do Meio Ambiente

, 'téàlizou no final de semana, em
Curitiba, mais uma etapa do
processo de consolidação do

,
projeto Agenda 21, promovido
pela Coordenação NacionaI da
Agenda 21. N o encontro
'f

'

oram reunidas informações
que Possibilitaram a discussão
entre representantes de outros

� municípios sobre a adoção da
Agenda. O evento contou com
a participação de 55 repre-

sentantes de entidades de todo
o Brasil, com 15 membros de
Santa Catarina, sendo quatro
da região norte.

O jornalista Inácio Carreira,
responsável pelo gerenciamento
da Agenda 21 local, esteve

presente no encontro e

pretende repassar informações
à administração municipal e,

desta maneira, contribuir para
a implementação do projeto. "A
organização de entidades

regionais é importante para a

efetiva consolidação do projeto.
Até porque a água que
recebemos vem de Corupá, o

Morro da Boa Vista faz divisa
com Guaramirim. Este trabalho
tem que ser em parceria",
explica.

Uma pesquisa realizada pelo
IBGE (Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística) com

1.440 municípios que tem a

Agenda 21 foi constatado que

apenas 56 implementaram de
fato o programa. O restante tem

o projeto somente no papel. É o

caso de Jaraguá do Sul que tem

implantado desde 2000, mas

que não fez a legitimação do

projeto. Segundo Carreira, para
dar continuidade são ne

cessários planos de ação
regional p�ra o desen
volvimento sustentável, for
mulação e implementação de

políticas locais, por meio do

planejamento estratégico e a

formação de grupos locais para
sensibilização da sociedade.

Temporada dO,'Noite Feliz'
emociona Aparecida do Norte
, ,�A REDAÇÃO - Prossegue a

fernporada do espetáculo "Noite
Feliz" . »Ó»que conta a história do
nasc'
d unentode]esus,emAparecida
o Norte (SP). As próximas

aprese
'

-

ntaçoes sãonos dias 17 18 19
,2425 ' , ,

." e 26 de dezembro.Noite Feliz

�r�uZido pel�,mesma equipe da

b-aJxãodeCristo . Para aencenação
lCOUstnúdonoSantuário umteatro

ao ar livre, com 70 mil metros
quadrad '

os de área e capacidade paralllaisd
ar

e 22 mil pessoas, praça de

�ão, estacionamen-

to, cenários e uma equipe commais

demil pessoas nos bastidores.
Vanessa Giácomo, a Zuca da

novela Cabocla, interpreta Nossa
Senhora e Eríberto Leão, o Tomé,
interpretaJosé. Mais 36 atores e 200
figurantes completam o grupo.Além
dos atores o espetáculo tem no

palco um grupo de animais. Cada
. espetáculo tem lh15minde duração.
Além dos cenários grandiosos, o
local recebeu sistemas de som e luz
ultra modernos, além de 4 grandes
telões de alta definição.

ESTADO DE SANTA CATARINA/ PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul/2a Vara Cível
Rua Guilherme CristianoWackerhagen,87, Vila Nova,-CEP 89259-300,Jaraguá do Sul-SC

,

Juiz(a) de Direito:Quitéria TamaniniVieira Péres

Escrivã(o) Judicial: Ana Lúcia Rozza
EDITAL DE CITAÇAo - COM PRAZODE 30 (TRINTA) DIAS
Espécie e Número do Processo: Sustação de Protesto,036.98.0015S8-3
Requerente: Kohlbach Motores Ltda
Requerido: BMW Ferramentas Industriais
Citando(a)(s): Requerido: BMW Ferramentas Industriais, com endereço à Rua Blumenau,66 Vila
Leopoldina- São Paulo - SP.

Objetivo: Prazo fixado para a resposta.ostcínco) Dias.
Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou
não sabido, fica(m) ciente(s) de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo
epigrafado, bem como CITADA(S) para responder(em) à ação, querendo, no lapso de tempo
supra mencionado, contado do transcurso do prazo deste edital. ADVERT�NCIA: Não sendo
contestada a ação no prazomarcado, presurnír-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados
pelo autor na petição inicial (art.28S,c/c art. 319 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento de
todos, partes eterçeiros, foi expedido o presente edital, o qual será afixado no local de costume
e publicado na forma de lei.

,

Comarca de Jaraguá do SuI(SCl, 18 de novembro de 2004.

QuitériaTamaniniVleira Péres
Juíza de Direito

e '

JORNALCORREIODOPOVO LEVA voes AO CIRCO

Escola desativada vai abrigar \
o 'Projeto Microbacias 2'

SCHROEDER - Produtores

pertencentes ao Projeto Micro
bacias', iniciado em setembro
deste ano, passarão a ter sede

própria a partir do próximo ano.

A escola Castro Alves, na

localidade de Duas Mamas, será
reformada. A obra está orçada em
R$ 23 mil e os recursos serão

provenientes do governo do Esta
do, a fundo perdido. Segundo o

presidente da associação da
microbacia no município,
Adelino Zils os produtores
associados contribuirão commão

de-obra.
Os trabalham devem iniciar

em fevereiro com a reforma das
duas salas. Uma delas servirá para
capacitação de pelos 240 famílias
que estão cadastradas no projeto,
com aulas de melhoramento e

sala de reuniões e a outra será a

cozinha experimental, onde os

produtores passarão por cursos

práticos como de re apro

veitamento da banana, conservas
e de artesanato fazendo uso da
fibra da bananeira.

O microbacias é um dos

programas da Secretaria de

Agricultura, e a Epagri é uma das
incentivadoras da elaboração do
projeto que foi 'elaborado por
técnicos da Epagri. "Elaboramos
o 'projeto com informações
pertinentes ao programa. Faltam
ainda informações dos

engenheiros sobre a parte
estrutural da escola, para
anexarmos e enviarmos à

Florianópolis. A partir da

aprovação do projeto, os recursos
serão enviados em até 20 dias";
informou Ricardo de negreiros,
engenheiro agrônomo da Epagrii

CESAR JUNKE5

Zils aguarda recursos do Estado para iniciar obras da sede

Matrítu.IQS
Abêrtos'

,
, att\�M�

'panho;1
o equ''lal'�,nte a um ano

F- aulas de 2a a 6a à noite

informações:

�F!=���:
275-3475

fellows@netuno.com.br

*Valor vólído para gerai.•
I
I

_�'''_,.' .............. _ ÍÍIIIIMIIÍ
I

RECORTE ESTE ANÚNCIO E PAGUE APENAS RS 5,00*
"

na geral RS 7.00 na cadeira

Sábados .. 15, 18 e 21 horas
Domingos .. 15,18 e 21 horas

2a a 63 feira • 21 horasTrapezistas voadores, Acrobatas, Malabaristas, Cesto Infinito,
Globo da Morte: Pêndulo Espacial, Cavalos/Pôneis, Alínka e Kênia os Elefantes Super Inteligentes.

o circo eSlá instalado ao lado da llodoviaria
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CP NOTAS
... APAE

Entidade recebe doações da Unerj
Música e solidariedade marcaram a celebração do Natal ontem à

noite na sede da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
Apae, de Jaraguá do Sul. O evento contou com a apresentação do
Coral da Unerj e a entrega simbólica de alimentos arrecadados
durante campanha da Instituição para beneficiar os integrantes da
Apae.
A iniciativa foi da Unerj, através do setor de Pesquisa, Extensão e

Relações Comunitárias, em parceria com a Apae. A campanha
aconteceu durante o mês de novembro, até o dia 8 de dezembro.

Acadêmicos, professores e demais funcionários da Unerj
colaboraram e a instituição arrecadou itens alimentícios de

aquisição mais difícil para assistência aos alunos da Apae.
Interessados em ajudar a entidade podem visitar a Apae, que está
localizada na rua Valrnor Zonta, 544, bairro Centenário.

... CULTURA

Scar apresenta resultados de projeto de música
Amanhã às 19h30; na Scar, integrantes dos grupos vocal e

instrumental do programa Música para Todos realizam a

apresentação de fim de ano, dando oportunidade para os alunos
mostrarem ao público todo o aprendizado desde que o projeto
teve início, em 2003. Aberto ao público em geral e com entrada

gratuita, o repertório conta com composições natalinas e

composições como "Azul da cor do mar'; de Tim Maria;"Love me

tender'; de Elvis Presley; e "Menino da Porteira'; de Tonico e Tinoco.
Os interessados em participar do programa Música para todos

(instrumental e vocal) podem se inscrever na secretarJp da SCAR.
Para participar não é necessário saber tocar algum i��trumento
musical, apenas ter tempo disponível e vontade de aprendei\�m
fevereiro de 2005, os inscritos serão chamados para participar�a
de uma seleção.

... ATENÇÃO
Atividadedesimulaçãodeemergênciapára BR-1 01
A Petrobrás Distribuidora realiza amanhã a partir das 8h,
treinamento de situação de emergência na rodovia BR-1 01, no

município de Garuva. Será simulada o tombamento de um

caminhão-tanque às margens da rodovia, com o vazamento de 10
dos 30 mil litros de óleo diesel que o veículo estaria transportando.
Durante duas horas, o trecho localizado na altura do km 14 (sentido
Curitiba-Joinville) será parcialmente interditado pela Polícia
Rodoviária Federal. Para reproduzir o efeito do combustível

atingindo o rio Três Barras, serão utilizados 500 quilos de pipoca.
Moradores da comunidade próxima ao rio receberão material

impresso com recomendações sobre como proceder em caso de

emergência real. O simulado vai contar com a .participação do

Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville, Defesa Civil, Fatma,
Corpo de Bombeiros Militares de Garuva, Ibama, Prefeitura de
Garuva e da Petrobras Transporte (Transpetro). O objetivo desta
atividade é testar e avaliar a capacidade de resposta a situações de
emergência, bem como o funcionamento imediato de um

Comando Geral de Emergência Unificado, de acordo com as

diretrizes de Segurança, Meio Ambiente e Saúde do Sistema
Petrobras.

JUSTiÇA
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Mutirão de conciliação
registrou êxito de 900/0

MARIA HELENA DE MORAES

... Duas mil audiências
foram realizadas no

final de semana em

Jaraguá do Sul

}ARAGUÁ DO SUL - Duas mil
audiências foram realizadas
durante oMutirão da Conciliação
e da Cidadania, segundo dados

preliminares da Coordenadoria
Permanente do Tribunal de Justiça.
O Mutirão aconteceu de sexta a

domingo, no Centro Universitário
de Jaraguá do Sul e o resultado
final e oficial será conhecido após
a totalização dos números de
obtidos no último dia domutirão.
Mesmo assim, o assessor especial .

da presidência do TJ e

coordenador do Programa de

Serviços de Capacitação do

Servidor, Reni Machado Filho,
informa que o Mutirão encerrou

com um índice parcial de êxito

superior a 90%.
.

Ainda de acordo com

Machado Filho, seismil processos
de Jaraguádo Sul e Guaramirim

(de um total de 20 mil) foram
selecionados para o mutirão. A.
seleção foi feita a partir da chance
de conciliação, não pelo tempo de
existência do processo na Justiça.
Casos envolvendo família. Juizado
especial cível e criminal, cível em
geral, direito bancário, execução por
quantia certa e execução fiscal e

municipal foram as naturezas dos

processos julgados durante o

mutirão.

O presidente do TJ,
desembargador Jorge Mussi, de
acordo com pronunciamento
divulgado pela assessoria, disse que
o alto índice de resolução dos casos
demonstra que as pessoas

compareceram aomutirão .com os

Equipe de Comunicação do Mutirão de conciliação e cidadania, promovido pelo Tribunal de Justiça; SI

espíritos desarmados, aproveitando
a chance oferecida pelaJustiça para
agilizar e concluir processos através
de acordos "homologados
prontamente por nossos juízes".

A juíza substituta Paula Botke
e Silva, que trabalhou nomutirão,
enfatiza que o surgimento de uma
cultura de conciliação é o fatomais

importante nesse .processo, que
envolveu 30 magistrados, 200

conciliadores, 300monitores emais

60 pessoas em funções de infra
estrutura e apoio. De acordo com a

juíza substituta, o baixo índice de

presença nos dois primeiros dias foi
devido à chuva e ao fato deque a

solicitação da presença foi feita por

meio de convite e não por intimação.
O casal Antônio e Roseli

Padovani atendeu ao convite e saiu

satisfeito, Não conseguiram resolver

encontro para 30 dias. "Não viem� ,P
acompanhados de advogadc, I!'}
explica Antônio, que está sendo

processado por dívida, �
parcialmente quitada, segundo ele.

'Ex'ecutlvo Fiscii EstadÜar: 81,82% rMeâia !l"ârçiTrrut'iráo:
�!dia: 94A4._0/(�o._�M%m_�_m�'Mmm__ 1b_9..;;1,;_7w2.0_Yo..;;{;_;*)_.."e,wm__

2° Dia (Sábado)

Família recebe doação de empresa de Guaramirim

}ARAGUÁ DO Sui - A família
de Tailan Rodrigues, 10 anos,

recebeu no domingo 350 peças de
roupas e um cheque de R$ 5 mil da

empresa Lunender deGuaramirim.
A doação foi feita durante G

programa Domigo Legal, do SBT.
Tailan chamou a atenção do país
ao realizar o parto do irmão mais

novo.

A família vive com a irmã da

mãe, Alessandra, desde que o

marido a abandonou durante a

gravidez. Tailan contou a Globo

que foi acordado durante a noite

com o choro de dor da mãe e não

teve tempo para chamar ajuda,
fazendo o parto dó próprio irmão.
"Tirei um bracinho, depois tirei o

Fone/Fax: (47) 370-&655
.... f:'�, "'!�I�����.ç����, .. �fi.�.� � '!..�.�.� I..a:t�.�� � ����ª �� �.�.I·.�Ç

Bastidores do programa onde a Lunender doou 350 peças de roupas

outro. Depois puxeio corpinho del�
, .

f
. ndoepeguei o cordão e U1 puxa

coloquei em cima da barriga da

minha mãe".
d

>�
Alessandra tinha a intenção e

- "Nadar o filho para adoça0. .

situação que eu estou teria dadoQ
.

.

, I Malbebê sem ver no hOsp1ta.
,_ ., seu

como Deus faz as coisas certa,
ara ver

precisei ter ele em casa, P
.

d
' 'toque

que as coisas não são o le1 "
,

D quer.
quero, são do jeito que eus

.

, . de AndrellDepois do naSClmento
d ídé paraaAlessandramudou e 1 ela.

n,.

gulllOalegria de Tailan. "Eumeu ar .

muito do que ele fez. Acho rnurW

d I ãotefllbonito. Porque um a u to n
.

. eu naO
coragem de fazer 1SS0,

tenho", afirmouAles�
........
--""

"

Novo ConceItO
em Transporte
Transporle para
Blumenao (FurbJ,

J.inville (Udese, Univille e selai) '.'
além de viagens eSladuais e inlereSI8d���
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TRABALHO DE BASE

Pólos de Voleibol atendem
1,4 mil crianças na cidade

'!ii

�,���JT�O� _

� Trabalho completou
quatro anos, atingindo
18 escolas da

rede pública
JARAGUÁ DO SUL - Após

quatro anos à frente da

coordenação dos pólos deVoleibol,
Benhur Sperotto se mostra

satisfeito com os resultados.

Segundo ele, o crescimento no

nivel técnico dos alunos e a cidade
sediar competições, como o

Brasileiro Infanto - Juvenil de
Seleções, veio coroar o trabalho

que atende 1,4mil crianças em 18

pólos em J araguá do Sul.

�'Precisamos continuarmotivando

os professores para que o trabalho
nas escolas continue", prevê.

Para Sperotto, os resultados

planejados desde o início do projeto
estão sendo atingidos.
"Trabalhamos a médio e longo
prazo. Mais quatro anos seriam

fundamentais para que o esporte
, se desenvolva da forma que

l� previmos", comenta Sperotto,
i informando que é quase certa a
,I e. ,

ctSAR JUNKES

Há quatro anos, professores de educação física vêm desenvolvendo o projeto nas escolas da cidade

renovação de contrato com a

Marisol, patrocinadora do projeto.
Além disso, a nova equipe que
deve assumir a Fundação
Municipal de Esportes já o

procurou, com a intenção de

na Olesc e do masculino nos

Joguinhos Abertos. "Isso se refle�
também nos pólos. É uma forma de
incentivar os atletas a se

empenharem para também

"Além dele, tivemos vários atletas
que representaram o Estado em

competições nacionais. Isso
mostra que estamos alcançando

,

os objetivos dentro e fora de

quadra", diz, ressaltando o

trabalho de todos os técnicos
representarem o município em

competições", avalia Sperotto.
A convocação de Júnior para a

seleção brasileira foi uma grande
conquista tambémpara o esporte.

envolvidos e também dos atletas,
que sempre ajudam na

organização das competições.

manter o projeto.
Outras conquistas do Voleibol

jaraguaénse, em 2004, foram as

terceiras colocações do feminino

� Luxemburgo proíbe comemoração antecipada no Santos
le

DA REDAÇÃO - O técnico do
Santos, Vanderlei Luxemburgo, já
decorouodiscursocomquevaireceber

I Ilijogadoresna reapresentação, hoje,
às 17h, naVilaBelmiro: não querver
ninguém comemorando antecipada
menteo título, tido como assegurado
!Xlr parte da imprensa e da torcida,
diante das circunstâncias da última
nxladadoCampeonatoBrasileiro.

"Só poderemos festejar quando
formos 100% campeões. O grupo já
� disso porque esse trabalho de
conscientização foi desenvolvido ao

!ongoda ternporada", disseo treinador
UJxemburgovai trabalharemcimade
a)gungexemplo; recentesparamostrar
as jogadoresoperigo que representa
°Jogode domingo à tarde, diante de

a umVascoGama, agora livre do risco

de queda para a 2ª Divisão, e sem

nenhuma pretensão na competição,
em São José do Rio Preto. Um deles
será avitóriadopróprioVascocontrao
então líder evirtual campeãobrasileiro
de 2004, domingo à tarde, em São

Januário.
"Na rodada anterior, torci para o

CorinthiansderrotaroVascodaGama,

para que ele entrasse em campo para
enfrentar o Atlético-PR com a

responsabilidade de disputar o jogo
mais importantedesuahistória. Edisse
aos jogadoresnapreleçãoantesdo jogo
com o São Caetano que não

poderíamoserrarporquenão teríamos
outra chance".

Embora o presidente do Vasco,

EuricoMiranda, teriadito após avitória
contraoAtlétíco-Pk.quemandariao
técnicc [celSantana eo ilar um time

misto para enfrentar o Santos,
Luxemburgo 'não se ilude. Ao
contrário: nos próximos dias vai se
cercarde todos os tipo;de informações
sobre o 'adversário para não se

surpreendidono domingo.

Amigos da ,

Informação
ACOMPANHE O PILOTO

PELOSITE

371 6524 371 2322

ESPORTIVAS
..... BRASILEIRÃO I

Criciúma espera lotarestádiodomingo
Lotar, completamente, o Estádio Heriberto Hülse com sua capacidade
máxima - oficialmente 19.900 lugares - é o primeiro grande desafio
do Criciúma no jogo de encerramento do campeonato brasileiro, no
próximo domingo, contra oCoritiba. O segundo desafio é vencer o clube
paranaense e torcer por tropeços de Vitória, Botafogo e Flamengo, para
não retornar à segunda divisão do futebol brasileiro, onde conquistou o
título em 2002, garantindo o acesso no ano passado à Série A.
Os preços dos ingressos foram sempre o principal problema doCriciúma.
Contra grandes clubes o acesso às arquibancadas - todas cobertas -

custava até RS 24,00, mas o público não comparecia. Nem mesmo o

preçomínimo,previsto no regulamento,de RS 15,00motivava o torcedor.
A solução fqi"parcerias"com empresas da cidade e região,que compram
os ingressos pelo valor mínimo e vendem a seus empregados e clientes
a RS 5,00.

..... BRASILEIRÃO II

Figueirensea uma vitória doSul-AmeriCano
Um gol de Bilu, aos 14 minutos do primeiro tempo, deu a vitória (1 a O) ,

para o Figueirense, no jogo desta tarde contra oJuventude, na penúltima ' j
rodada doCampeonato Brasileiro da Série A.A partida foi a última do ano
disputada no estádio Orlando Scarpelli e com a vitória o tricampeão
catarinense chegou aos 63 pontos e mantém ainda viva a possibilidade
de uma classificação para a Copa Sul-Ámericana. Ontem os jogadores
tiveram folga para os e retornam aos trabalhos hoje, às 8h30min noa
do Cambirella, iniciando os preparativos para a partida de encerramento
do Campeonato Brasileiro da Série A e da temporada, domingo, em São

Paulo, contra o Corinthians.

..... BRASILEIRÃO III

Jogadol1JsdoAvaídesembarcam em Florianópolis
Os j�adores do Avaí desembarcaram domingo, em Florianópolis, ainda
fru�dos com a derrota de 2xO para o Fortaleza, que tirou da equipe a

chance de disputar a Série A em 2005. Eles receberam folga até a tarde
de hoje, quando se reúnem com a diretoria para definir a situação junto
ao clube. Os dirigentes já se manifestaram dizendo que pretendem
manter a mesma equipe para 2005, já que o Campeonato Catarinense

começa em 23 de janeiro. O técnico Roberto Cavalo disse que sua

situação ainda tem que ser acertada, pois suas estratégias estavam

voltadas para levar o Leão da Ilha para a Série A.

Acad&
Corpo&

Paraficar de bem' comf:-yra,
t BODY BALANCE
I BODY COMBÂ'f
I BODYJAM
I BODYPUMP
I GINÁSTICA LOCALIZADA

I MUSCULAÇÃO
• NATAÇÃO ADULTO E INFANTIL

IPOWERPOOL
I HIOROGINÁSTICA

�LEXlBILlDADE DE HORÁRIOS E DE MODALIDADES

",",SEGUNDA A SEXTA, DAS 7H As 24H, SEM FECHAR AO MEIO-DIA

Realize seu sonho com os Fundos de Investimento BESC.

Seguros e rentáveis, estão qualificados entre os melhores do

Brasil, segundo a Standard & Poor's - maior agência de

classificação de risco do mundo. A partir de 100 reais, você já
pode fazer suas aplicações. Faça seu investimento pela
internet, no auto-atendimento ou numa das agências do BESC.

Investir no futuro é para todos.
Teleatendimento BESC
0800 489100 �'''oc.comg;

\./OMElHOROO_
Y É08RA81LE1RO
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Acrobacias marcam Festival de Alegorias
Grande do Sul, Rondônia, Minas
Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro.
"Somente de São Paulo veio um

ônibus com40 pessoas", contabiliza
o presidente da Associação e

coordenador do Festival, Ari Pradi.
Os pilotos Vitalino de Souza e

Luciano Bortolini ficaram o

segundo e terceiro lugares,
respectivamente com as alegorias
"Cavaleiro do Ar" e "Hindernburg
2".

A competição aconteceu no

sábado, na quadra da Escola
Waldemar Schmitz, onde
funciona o campo de pouso, e os

jurados tiveram que se contentar

com um desfile em terra firme, já
que o mau tempo impediu a

decolagem e a escolha da melhor

alegoria foi feita apenas em

critérios visuais. Domingo, com a

chegada do sol, o céu deJaraguá
do Sul ficou colorido de

parapentes. Todos os pilotos

,--------------------_Pt.!!ENIiIINNIHA MACH�

Pilotos aproveitaram o bom tempo no domingo para voar

mostraram suas habilidades no ar o. 8° Festival de Alegorias
com manobras radicais, como as também ofereceu ao público a

realizadas pelos pilotos André oportunidade de conhecer um
Rottet e Acir Kening, que pouco da história do vôo livre por
brindaram o público com um vôo meio 9de publicações e ainda
em queda livre. mostra de cinema. Ari Pradi

jl

Vitória e Vila Lalau na fincà do Sênior
}ARAGUÁ DO SUL - As equipes

do Vitória e os Veteranos da Vila
Lalau decidem, no próximo sábado
às 16 horas, o título do 17°

Campeonato J araguaense de
Futebol Sênior. Os dois times

conquistaram a vaga no último
sábado, ao vencerem a semifinal.
o. Vitória bateu em casa o João
Pessoa por 2x1 e os Veteranos da
Vila Lalau conquistaram a vaga nos

pênaltis, contra o Caxias, na casa

do adversário.
o. Vitória ganhou a partida de

virada, numa partida onde os três

gols saíram no segundo tempo.
Chuvisco (11) e Gomes (22)
fizeram para o time do Rio da Luz
e Zé Mário (7) marcou para o João
Pessoa. Com o resultado, a

Sociedade Esportiva Vitória

chegou a sexta decisão do ano.Até
o momento, foram três títulos (os
Titulares venceram a Copa
Pomerode e os Aspirantes a Copa
Pomerode e a 1" Divisão) e dois

segundos lugares (CopaNorte e os

titulares na la Divisão)
o. presidente do Vitória, Ilton

Hoffman, comemora os resultados
da equipe no ano. "Estamos
satisfeitos com o retrospecto do
clube e vamos atrás do sexto título
no Sênior", comenta o dirigente.
"Foi uma surpresa o time da Vila
Lalau chegar à final, mas isso não
quer dizer que vamos desrespeitá
lo. Se estão na decisão, é porque
merecem", disse.

A equipe da Vila Lalau

precisou dos pênaltis para

conquistar a vaga, após empatar no
tempo normal em OxO. Mário,
Mineiro e Cleomir converteram as

três cobranças, na vitória por 3x2.
o. time chega à decisão como a

Vila Lalau (camiseta branca) conquistou a vaga nos pênaltis
aSAR JUNKES

Equipe está invicta na competição, com três vitória� e quatro empates

defesa menos vazada, com cinco

gols sofridos, e sem perder
nenhuma partida (três vitórias e

quatro empates).
"Estamos nos preparando para

essa competição desde o início do
ano. Nos inscrevemos no

Campeonato Varzeano como forma
de manter o time em atividade

para o campeonato Sênior",
informou o diretor do clube, Mário
Wollan. "Sabemos que será difícil,
já que o Vitória tem seis ex

profissionais da equipe. Mas temos
condições de jogar de igual pra
igual", disse Wollan, lembrando
que na primeira fase as equipes
empataram em lxl.

Representantes de todo o Brasil coloriram os céus da cidade
afirma que existe pouca evento,forammostrados 18fi1m!
bibliografia sobre o assunto. Ele foi sobre vôo livre e oito títulos fOl3!
o primeiro a publicar um livro sobre colocados àdisposição. A próxim;
vôo livre: "Parapente - o. edição do Festival de Alegori;
caminho mais curto para voar", está marcada para o período�1
editado em 1991. Durante o 27a29denovembrodeZ005,

D tllIIí ()J••,I?
(') JUIllP Teen mistuua díver.slW, saúde utilizando
míniftr.Bnlpolins,essa atividade fui f!l'ojeliada
especja!me�te para as condições fisicas da

een ê indicado para errianças
a de idade. estando os j}aís
matr,iculadQs Aa Impijlso eu não.

.

MARIA HELENA DE MORAES

....Valdir Giese venceu

a com petição com a,

fantasia "Persequido
pela cobra"

}ARAGUÁ DO SUL - Com a

alegoria "Perseguido pela Cobra"
o piloto de parapente Valdir Giese

conquistou o primeiro lugar na
competição ocorrida sábado,
dentro da programação do
Festival de Alegorias, que
acontece há oito anos. Quem
promove o evento é a Sol

Paragliders (fabricante de

equipamentos para vôo-livre),
Jaraguá Clube de Vôo Livre e pela
Federação Catarinense de Vôo
Livre. A intenção é reunir o

máximo possível de praticantes de
vôo-livre. Participaram 128 pilotos
de Santa Catarina, Paraná, Rio

16b30min até 11h15min < 2M
14h30min até 1l51i�5min <. 54,5'

!l Jump Teen desenvelve B coordenação motora
e libera a Bn.eugia da garotada, melhorando a

�apacidade de concentraçêo e o humol�
O Jemp leen I't!du� os efeiliOs negativ0S da vida
sedentária tilJande a cniança da PGtirna dos jogos
elBtUllnicos e da 1V. Rua Epitácie Pessoa 11!l81 . Centro

CEP 89251-10ID . Jaltag)!lá do Sul. se
Df

47275 1862 . acaclelil'liaimprulsm@terra,com,

o melhor

leva um

ZERO
.1.· UIlG'AR...........UfifA tG UOle.melhor
aluno.t· semestre letivo 2005LE.VA IIMIFI1RQlIf,t).t
• I!m ello de .m�tt I.VI um. CG 150 qut=m pr1mltlro fn Ivelfll(nçlo (clatll/lloririO)

Cursos Superiores a partir de 2 anos.

Inscrições até 11/12
www.cetej.com.br. 276·3837
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Papel de parede:
beleza de película
Correio do Povo

Com a disseminação e consolidação técnica dos conceitos de construção seca, não na como o mercado da

construção brasileira fugir da próxima tendência: a intensificação do uso do papel de parede. Largamente utilizado
no Japão, EUA e Europa, o papel de parede é uma alternativa de acabamento de superfícies que pode substituir a

pintura em imóveis novos e usados, durante toda a vida útil da edificação. Sua utilização é também recomendada

nos casos em que os cronogramas de obra são apertados e a movimentação das equipes pelos andares e

ambientes precisa ser limitada para que não sejam prejudicados serviços já realizados, como a colocação de pisos
e demais detalhes de acabamentos, inclusive preservando portas e janelas dos respingos de tintas e esbarrões.O

produto é especialmente lndlcado para obras novas e reformas onde se deseja ter rapidez da colocação, com a

garantia de que os ambientes venham a ter um acabamento diferenciado e confortável, sem que isso implique
muito tempo de execução, como demandam as pinturas e aplicação de texturas. Pode ser aplicado sobre qualquer
tipo de superfície lisa e desempenada, em construções tradicionais de alvenaria com revestimento argamassado
ou sobre paredes de gesso acartonado.O papel de parede tem sido muito utilizado em hotéis e flats, clínicas e

edificações hospitalares, salas comerciais e áreas residenciais, em empreendimentos que aprenderam a reconhecer

os ganhos de cronograma com a aplicação do produto. A instalação, feita com cola a base de água e a

produtividade de um colocador experiente em frente de trabalho desimpedida pode chegar a 100 rn' por dia. O

custo do papel aplicado é muito semelhante ao de
uma pintura, com a vantagem de dispensar as etapas
de preparação como emassamento, lixamento e

seladora.De acordo com O arquiteto Luis Roberto

Decaro, que há mais de 12 anos tem especificado o

produto em seus projetos, o papel de parede é

competitivo mesmo se você preparar a parede como

para uma pintura normal. "A facilidade de

manutenção e a ausência de'defeitos justificam o

papel de parede ao longo da vida útil do
revestimento", garante. Ele acaba de entregar obras
hoteleiras importantes exatamente dessa forma na

região de Campinas, em quase 500 quartos revestidos
com o papel tipo vinílico."Na chamada construção
seca, com a utilização de paredes de gesso
acartonado e tubulações embutidas, o papel de
parede demonstra o seu melhor desempenho,
principalmente porque pode ser aplicado
diretamente sobre o os painéis de gesso e qualquer
reparo ou alteração das instalações pode ser feito sem

que sejam levados para dentro dos ambientes

produtos e instrumentos de trabalho prejudiciais aos
outros elementos da decoração", defende José

Eduardo Trindade, diretor da Bobinex, fabricante
nacional do produto.

Associação dos Comerciantes

de Materiais de Construção de'

Jaraguá do Sul e Região

Fone: 275-7000/275-7019

IMicar
�MAT. DE CONSTRUÇÃO'

BARRA
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

•216-2000

Rua felicianoBonallnlmo-B. doRioCarro

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

. __ " .... ._. .. __ .. _. __ ._ .. H._._... __ .
._. __ . . ._. . . ._.

. . .. .__ . ._. -:--
. _

,i-r:
Rua 11 de novembro, 3567
Centro· Massaranduba

IlWIiZA••
MA'Ila.AI. OI COH"''''tr,ÃO

275-3462

Rua Angelo Schlochet, 77 - Centro

Do fundamento ao acabamento
de sua obra

Bonall;-
Comércio de Materiais

Construção Ltda .

370-7294
Rua João Franzner, 153 - São Luiz

V
Rua Major Julio Ferreira, 258-
Vila Lalau· Jaragua do Sul

Fone: (47) 275-1858

ARTELA)'E
Nosso negócio é concreto

312-10

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SCHROEDER I - vende
se alv. 100m2, de frente
p·lasfalto,.Aceita
carro.Tr: 374-5444

VENDE-SE - sobrado
res. e comi c/5 alugueis,
ótimo investimento.Tr:
371-3132

ÁGUA VERDE- vende- VILA LALAU - vende-se
se el 1 06,OOm2, terreno alv, c/150m2, terreno cl
e/442,OOm2.R$ 561m2, ótima 10c.R$
78.000.00.Tr: 371-2357 95.000.00.Tr: 370-0383
CRECI8054

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

BARRAVELHA-aluga
ALUGA-SE - kitinete no se no Centro, 1 quto e

Centro, próx. Verdureira demais dep.R$ 80.00

da Raquel. Tr: 371-5320 Tr: 371-5592

à tarde ou 9919-3950 CENTRO - vende-se

ALUGA-SE - qtos mob Ed. Jaraguá, 2 qtos, 1

Tr: 370-3561 suíte.R$ 88.000.00.Tr:
9119-7683

AMIZADE - vende-se el
75,OOm2, cl 03 qtos.R$
72.000.00.Tr: 9997-
2020 CRECI 7402

CENTRO - vende-se ou

troca-se, grande. Troca
por imóvel em Jguá,
Joinville ou Itajaí.Tr:

ANA PAULA - vende-se 011-6976-9448

alv. el 198,OOm2, terreno
e/350,OOm2.R$
90.000.00.Tr: 371-2357
CRECI4936

CENTRO - vende-se

próx. a Stúdio FM, e/2
qtos, el garagem
dep.R$ 65.000.00.Tr:
9965-9934BARRA - vende-se ou

troea-se.Tr: 370-6208

GUARAMIRIM - vende
se el 25.000m2• R$
40.000.00.Tr: 370-6624
CRECI8844

RIO DA LUZ - vende-se
el 167 .490m2, el casa de
mad. R$ 100.000.00

neg.Tr: 370-8097 CRECI
9839 el Tina

RIO DA LUZ - vende-se
10 margas el nascente.
R$ 38.000.00.Tr: 370-
8097 CRECI 9839 el Tina

SCHROEDER - vende
se el 150.000m2.R$
65.000.00.Tr: 370-6624
CRECI8844

=-
CORUPÁ - vende-se

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

MERCADO - vende-se
el ótimo estoque, em

pleno fune., boa loe. Tr:
370-9311

VENDE-SE - empresa
prestadora de serviço cl
clientes ativos.Tr: 370-
7441 ou 9905-3941

BARRA - vende-se el

100m2,2qtos.R$
80.000.00.Tr: 370-6624
CRECI8844

VENDE-SE - loja de
móveis rústicos el gde

CZERNIEWICZ -

estoque.Tr: 9107-4525
vende-se el 2 qtos, 51, ou 9113-2449 ou 373-
sacada, Bwr., eoz., lav, 4997
chunasqueiraR$65.000.00.
Tr: 9997-2020 CRECI VENDE-SE - casa de
7402

CENTRO - vende-se
mad, el terreno el ITAJUBA - aluga-se 2
537,60m2,el duas ftes aptos pI 4 pessoas
R$140.000.00.Tr:371- ed.Tr: 370-2217
2357 CRECI 8054

ITAPEMA - vende-se
todo mobiliado.Tr: 371-
1970 el Paulo

CENTRO - aluga-se
Kitinetes.R$ 371-0462

ERWINO - vende-se el PROCURA-SE - pI
eseritura.Tr: 371-3132 alugar peq, em Jguá,

-preferência el propr. Tr:
ITAJUBA - praia aluga- 372-2701 el Márcio
se.R$ 90.00 por dia.Tr:
370-2009 SANTO ANTONIO -

vende-se el 2 aptos, el
ITAPEMA-vende-seel 51 comI. 300m2.R$
200m2, nos fdos Kitinete 78.000,OO.Tr: 9137-
+ garagem+ área pI 5573 MATRrCULA
festas, e/3 terrenos.R$ 24320
150.000.00.Tr: 371- -------

1423 el Gilberto UBATUBA - vende-se
próx. a praia, el 1 suíte

ITAPEMA - aluqa-se + 2 qtos., churrasqueira.
após dia 10101, el 4 Tr: 372-3235.
qtos.Tr: 371-1970 el
Paulo VENDE-SE - Ed. Jguá.

Vlor a eomb. Tr: 9137-
JARAGUÁ DO SUL - 6362 cl Francisco
procura-se pI alugar cl
2 qtos.Tr: 372-2701 VENDE-SE - el 104m2,

novo, 3qtos, 1 suíte,
PiÇARRAS - vende-se sacada cl churr. Entr.+
sobrado.atv.c/süms, financ. Tr: 9977-5408.
terreno cl 460m2• Aceita

r=-casa - vlor em Jguá. Tr:
I

9125-9258 ����j�j�-�j�'"
RIO MOLHA - vende- GARIBALDI- vende-se

se,2casas.R$ 20.000,0 c/85.800m2.R$ 65.000,0
Tr: 370-5556 Tr: 370-6624

festa infantil, tot�lmente
equipada, cl brin\;\ledos
etc ... Tr: 9138-8804

.-
BARRA DO SUL -

vende-se 12x30m2. Via r

a eomb.Tr: 376-3425

CORUPÁ - vende-se cl
18.000m2, cl casa de
alv.Aeeita earro.Tr: 375-
0340

ILHA FIGUEIRA -

vende-se 318m2. R$
apróx. 23.000.00.Tr: 370-
4508

JARAGUÁ DO SUL -

compra-se.Tr: 370-1186
cl LUciano

JOINVILLE - troca-se

por carro.R$ 15.000,00
Tr: 9136-0973

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

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 (684S JE)
ATENDENTE DE FARMÁCIA (6660 MO)
AUXILIAR DE CAIXA (6780/ .6778/ JE)
AUXILIAR TÉCNICO ( 6800 MO)
AUXILIAR ADMINISTRATIVO-VENDAS (6799MO / 6772J� I

AUXILIAR DE COZINHA (6839 MO)
ASSISTENTE COMERCIAL/ FISCAL (6835 MO)
AUXILIAR DE ENFERMAGEM (6876 MO)
AUXILIAR ADMINISTRATIVO-COMPRAS (6864 ES)
AUXILIAR DE DEPÓSITO - P/ GUARAMIRIM (6868 JE)
ANALISTA DE SUPORTE (6870 JE)
AUXILIAR DE PRODUÇÃO SERRA/PRENSA CARTONAGEM
(6888 MO)
AUXILIAR DE DEPÓSITO (6868/6766 JE)
AUXILIAR DE LABORATÓRIO (JE)
CAIXA PARA SUPERMERCADO (6797/6791/6781/6774/
6767 JE)
CAIXA PARA TRABALHA DE SEXTA A DOMINGO (6711 JE)
CALDEIREIRO (6732 MO)
CALDEIREIRO SERRALHEIRO (6634 MO)
CONFERENTE (6779 JE)
CONTATO PUBLICITÁRIO (6572 MO)
COSTUREIRA (6665 JE/6656 JE / 6550 JE / 6472 MO)

.....:._-""'""-"-__.................._
ambos os sexos
CONSULTOR COMERCIAL ( 6806 ES) para trabalhar em
Florianópolis
CONSULTOR DE VENDAS (6846 JE) pa�a trabalharem

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 ELETRÔNICA (6763

r-------------------------------------------------------------,I

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(6412JE) ambos sexos
REPOSITOR (6782"JE)
REPOSITOR PARA GUARAMIRIM (6765 JE)
REPRESENTANTE COMERCIAL ( 6812 MO)

���� RESPONSA-VELPELO PCP (6434 MO). !l�.'�'� \!.tt:::'!� Rua Mal. Deodoro da Fonseca. 1438 - SI 03

FONE-_ 372 ...3680 Jaraguâ do Sul- Santa Catarina SERRALHEIRO SOLDADOR (6624 MO)www.autotecseuranca.com.br
------------------.......--.......-------.... 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 Moi"'O�

�'($ _.__

6760 ES )

� c=J TECELÃO (6814 MO)
e,_<S ._ =-:=1 VENDEDORA (6770 JE / 6653 JE / 6641 JE/6667 JE /

fI� I 6852 JE/6843 JE / 6469 MO)

$?� d:� VENDEDOR DE VEíCULOS (6823 ES)

..� C�
VENDEDOR P/ GUARAMIRIM (6869 JE)

'" VIGIA (6882/6891 ES).�Oc=JOu RuaJargeezerniewiu, 1245 (Rua Jo HospItal}
c:JC ex. Poslal 200 - CEP 89255-000

"

Fone (47) 371-4311 Fax (47) 275-1091

uá Lida = 47 275-4081 e 275-1961 recrulamenlo@humana.com.br www.hu�ana.com.br

RIO MOLHA - vende-se
c/1.000m2.R$ 25.000,00
Tr: 276-3353 el Cristiano

SANTO ANTONIO -

vende-se el escritura cl
324,OOm2.R$ 10.000,00
Tr: 371-2357

Vendo ou Troco

Casa em Alvenaria C/ �4m2
e casa de madeira c/60m2
nos fundos.

Situada em Canoinhas, vendo ou troco por
casa em Jaraguá do Sul.

APOSENTADO
E PENSIONISTA

DO INSS

AGORA VOCÊ TEM DINHEIRO
FÁCil E SEM BUROCRACIA

� Até 36 meses para pagar;
� Sem limite de idade;
� Prestações descontadas na folha de pagamento do INSS;
� Empréstimo sem consulta ao SPC/SERASA (E fazemos empréstimos
para servidores publicos, estaduais ou federais, ativos ou inativos).

Fone: 310-6261
Rua Ant6nlo Carlos ferreira, 860

Balrro Nova Brum. "Jarasuá do Sul - Sc

AnUIIIl ArtelaJa

SÃO LUIS - vende-se VENDE-SE - cl 2.500m2
cl 519m2, área eonstr cl R$ 40.000.00. Troca-sé
135m2. R: Paulina por casa na Praia,
Dematé Picolli.Tr: 376- Schroeder.Tr: 374-1828
0908 el João

VENDE-SE - el 348m2,
próx. a Prefeitura

Jaraquá, ótimo loc.R$
27.000.00.Tr: 9952-7337

VENDE-SE - próx. a

Unerj, cl 364m2, csa de
mad.R$ 19.000.00 ou R$
16.000.00 + 15xR$
300.00.Tr: 370-0674

IG I�� END�R�çoS �A��ELHO�ATENDER VOCÊ!!!
'Rua Exp. Gúmercindo da Silva, 161 - Centro

�.

Barão do Rio Branco, 620 Centro

SEGURANÇA PATRIMONIAL
Guarda de Portaria

Recepcionista
� Serviços de Limpesa e Conservação

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

SEGURANÇA E TRANQUILIDADE
AIIIÚd- de� a.� "'- s� des� de 4«4&� __

íli!�.� em.�_..-�des� 4A�

SUPER MASSA
GRAFITADA P/ REBOCOS

E ASSENT. DE TIJOLOS

.; Economia

VANTAGENS:

.; Resistência

.; Rendimento

.; Impermeabilidade
,

Iremos JlHlfo à obro dor�ccções
oomo mOi1I.1$C1Of� mossa do inldo 00

ttrmfflO do cons1nJ�o

Grafites Jara

TERÇA-FEIRA, 14 de Dezembro de 2
. �
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ano construímos muitos sonhos ...
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CLASSIMais

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

PRECISA-SE

Acompanhantes, maior
de idade.Tr: 9127-9199

OFEREÇO - ME - pI
cuidar de crianças em

minha residência.Tr:

373-0489

OFEREÇO-ME - pI
trabalhar, de cozinheira
Tr: 9104-2210

OFEREÇO - ME - pI
trabalhar de diarista.Tr:
376-3425

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

OFEREÇO-ME - PI

•
cuidar de pessoas

•
idosas ou doentes.Tr:

9153-8224 cl Ana.

•

OFEREÇO-ME - pI
trabalhar cl pessoas

: acamadas a partir de 51
• 01/05 Tr: 9137-4015

,OFEREÇO-ME - pI
, trabalhar de diarista Tr:
• 370-0097

OFEREÇO-ME - pI
trabalhar de jardineiro r:

9103-9436

CACHORRO - doa-se
filhotes Coofap Mest.
.Tr: 9123- 4328

CACHORRO - doa-se
filhotes Pinther Mest.
fêmea cl 1 mês.Tr:
371-5479

CACHORRO - doa-se
Coóker adulto, preto
Tr: 371-5479

CARTA CRÉDITO -

vende-se consórcio

contemplado pI Imóv.
R$112.00.Tr: 370-9619
ou 9965-9920 cl Orli

CELULAR - vende-se

LG Sensation, prata,
.R$·250.00.Tr: 9122-
5160

CELULAR - vende-se
Motorolla C210, Vivo
Pré - pago.R$ 80.00
Tr: 370-6032 cl Juliana

COMPRA-SE - cadeira
de bebê pI carro.Tr:
370-3391 ou 273-1826

COMPRA-SE - tabua

pI caixaria usada ou

em bom estado. Paga
se até R$ 4.00m2.Tr:

.

376-2940 após 20h

COMPUTADOR
vende-se cornpl. PII e

K6 cl internet grátis e

impressora HP.R$
500.00.Tr: 9903-0500

CONTRA BAIXO -

vende-se.R$
300.00.Tr: 276-0190

FAX - vende-se cl
secretária, na caixa.Tr:
9151-4100 cl Luis

FREEZER - vende-se

230L.R$ 500.00.Tr: 370-
7156

MÁQUINA - vende-se
lavar aut. Enxuta, ótimo
est.R$ 250.00.Tr: 370-
9367 c/Atonso

TERÇA-FEl RA, 14 de Dezembro d 2e 004

VENDE-SE - título

Baependi.R$ 300.00.Tr:
372-0071 I� 10 Publicação Legal
VENDE-SE - 2 araras

pI loja,preta.R$ 50.00

cd.Tr; 370-7156

VENDE-SE - geladeira
Cônsul + Freezer 180L,
c/4 gavetas.R$ 500.00
Tr: 376-3225

MODEM - vende-se US VEN DE-SE - traje
Robotics,9001, cl Filtro, 'Gaúcho masc.R$ 400

cabos.R$ 170.00. Tr: Tr: 275-1393

372-0354 cl Cássio

ROUPAS - aceito

doação pI bebê.Tr: 370-
0646

ROPEIRO - vende-se
solteiro branco bom
est.Tr: 370-5199 cl

Regina

SKATE - vende-se
seminovo.Tr: 376-3755

TELEVISÃO - vende-se
20 polegadasR$
180.00.Tr: 371-0175

VENDE-SE - aparelho
Sky, compl, Philips,
modo INS.R$ 350.00.Tr:
8806-2173

_

VENDE-SE - jogo de

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

376-3566cl Rose

VENDE-SE - Plotter
andares 2230 + sistema
de montageml encaixe
V6.0.Tr: 9979-.6800

VENDE-SE - pedal
duplo Pearl.R$ 400,00
Tr: 370-7124 ou 9132-
4841

VIDEO CASSETE -

vende-se.R_$170.00.Tr:
371-8684 cl Sandro

VIDEO CASSETE -

vende-se Philips R$:
100,00 Tr: 9101-3494

VIDEO CASSETE -

vende-se seminovo.R$
100.00.Tr: 9132-4841 cl
Leandro

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE

JARAGUÁ DO SUL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente Edital, ficam convocados todos os associados do
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jaraguá do Sul, em pleno
gozo de seus direitos sociais, a se reunirem em Assembléia

Geral Ordinária, no próximo dia 16 de dezembro de 2004, às
13:00 horas em primeira convocação e caso não haja número

legal, haverá uma segunda convocação para uma hora após,
isto é, às 14:00 horas do mesmo dia e local, com qualquer

número de associados presentes, a qual será realizada na sede

do Sindicato, sito à Rua Leopoldo Augusto Gerent,225, nesta
cidade, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
1. Apreciação, discussão e votação da previsão

orçamentária para o exercício de 2005;
2. Seguro do prédio e seu conteúdo;
3. Assuntos diversos do interesse da classe;

Jaraguá do Sul, 10 tlezembro 2004.

Edgar Hornburg - Presidente

SINDICATO DOS VIGILANTES E EMPREGADOS EM
EMPRESAS DE VIGILAf':'CIA E SEGURAN_ÇA PRIVADA DEJARAGUA DO SUL E REGIAO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERALORDINÁRIA
O Presidente do Sindivigilantes, Sindicato dos Vigilantes d
Jaraguá do Sul e. Região, com base no artigo 7° letra A, dO�

Estatutos Sociais, convoca todos os associados para
Assembléia Geral Ordinária a r_ealizar-se no dia 15/12/2004, às
15:30hs em primeira convocaçao, com quorum qualificado e'
16:00hs em segunda e última convocação com qualquer nU'mas

.
I era

presentes, tendo como local a sede da entidade, situada a Ru
Leopoldo Janssen,156, Centro, para deliberar sobre a segUint,

ordem do dia:
e

1 ° Deliberação e aprovação da previsão orçamentária para
exercício de 2005.

.

2° Outros assuntos.

Jaraguá do Sul, 10 dezembro 2004.

Ademir Edson Fernandes - Presidente

VIDEOGAME - vende
se Play Station2, cl 30
Cd's.R$ 680.00.Tr:
8802-1337 clMauro

VIDEOGAME - vende
se Nintendo 64, cl contr
+ 1 fita.Tr: 9142-6629

VIDEOGAME - vende

se Play Station, cl 2

contr.R$ 300.00.Tr:

273-0944

ABANDONO DE EMPREGO

De conformidade com o artigo 482, letra "i", da consolidação das leis de trabalho, informamos que o funcionário Jaison do Amaral
CTPS n° 24165, série 017-SC, deverá comparecer no prazo de 48 (quarenta e oito) horas à empresa Antares Estruturas Pré·

'

Fabricadas LIda, sob pena de caracterizar-se abandono de emprego.

Guaramirim,10/12/2004.

OFEREÇO-ME - pI
,

trabalhar de diarista Tr "
370-4619 l

:940 I�
:I·M-
• AR CONDICIONADO -

: vende-se.R$ 250.00.Tr:

: 273-0803 à tarde
·

; AR CONDICIONADO -

'vende-se Cônsul.R$
450.00.Tr: 376-1903 cl
Jéferson

� ----------------

• BATERIA - vende-se cl
·

peles hidr. + pratos
:. Cirnbal-s 2 pedais.R$

650.00.Tr: 370-7124 ou

9132-4841

� CACHORRO - vende-se
·

filhote de Pastor
Alemão.Tr: 371-9992

TAldano Contabilidade
* Declaração de imposto
de renda

* Abertura de firmas

* Contratos * Contabilidade
* Custos

* Distratos

Fone: (47) 371 2425 - Fax 275 0197
E-mail: aldano@netuno.com.br

Rua: CeI. Procópio Gomes de Oliveira,
n° 288 - centro - jaraguá do Sul

Sigilo Absoluto

AClp· Agencia Catarinense

de Detetives Particu lares
Causas Civis e Criminais • Comercio e

Industrial, Furtos e Roubos, caso extra

conjugal e desaparecimento de
Pessoas.

Fone:372-0556 ou 9912-8114

Atendimento 24 horas

Advocacia
/I

Dario Streit <,

OAB/se 16370

Roberto Seidel, 50 I - Centro - Corupá - SC

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

TERRAPLANAGEM
Ron1ledOr de Pedras e Concreto
Compactadores de Solo

Colocação de Tubos de Concreto

Remoção de Rochas

Drenagem
Pavimentação cl Lajotas

Serviços com Retroescavadeiras
Tratores e Esteiras
Caminhões Basculantes

Compressores de Ar
Loteamentos completos

FRAN
======

STÚDIO FOTOGRÁFICO

E-mail:
Francifotos@ibest.c;om.br
Rua Barão Do Rio Branco nO 411
Sala 3 Jaragua do Sul se

SINDICATO DOS VIGILANTES E EMPREGADOS EM EMPRESAS DE
VIGILANCIA E SEGURANÇA PRIVADA DE JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente do Sindicato do Sindivigilantes, no uso de sua atribuições estatutárias
convoca a todos os trabalhadores empregados em empresas de segurança e

vigilância Sindicalizados ou não para participarem da Assembléia Geral Ordinária a

realizar-se no dia 15/12/2004, às 14:00hs em primeira convocação com quorum
qualificado e as 14:30hs em segunda e última convocação, com qualquer número de

presentes, na sede da entidade situada a Rua Leopoldo Janssen, 156,Centro e na

subsede em São Francisco do Sul, às 18;00hs, à Rua Marcílio Dias,578, centro, para
deliberar a seguinte ordem do dia:

1°. Discussão e deliberação sobre a pauta de reivindicações unificada com a

FEVASC e os demais sindicatos da categoria, com vista a celebração da convenção
coletiva de trabalho 2005/2006, com as entidades patronais. I

2°. Outorga de poderes para a diretorias das entidades de primeiro e segundo grau I ...

promoverem negociações coletivas, celebrar convenções coletivas de trabalho e Ifrustradas as negociações, instaurar instância de dissídio coletivo.

3°. Discussão e aprovação do percentual da contribuição assistêncial a ser

descontado em favor das entidades de primeiro e segundo grau.

Jaraguá do Sul,30 de novembro de 2004.

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Guaramirim, no uso das

atribuições que lhe confere o artigo 13 do Estatuto Social, convoca os Senhores
Associados para a Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se na Câmara de

Vereadores de Guaramirim, na cidade de Guaramirim, no próximo dia 17 de

dezembro de 2004, às 07 horas, em primeira convocação, com a presença
mínima de 2/3 (dois terços) dos associados. Caso não seja atingido este quorum,
a Assembléia será realizada na mesma data e local, às 8:00 horas em segunda

convocação, com no mínimo metade mais um do número dos Associados.
Persistindo a falta de quorum será realizada em terceira e última convocação, às
09 horas, com a presença de no mínimo dez associados com direito a voto, a fim

de ser discutida a seguinte:

1 .

H: \Vi ando Menslin - Bae endi' 275·1101/9104-2393

.�l}
�4t{ii.t' Fotos Infantis, Gestantes e Books

.... Revelação e Reprodução
....

�
2.
3.
4.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

ORDEM DO DIA

Prestação de contas, aprovação do Balanço Patrimonial e

Demonstração contábeis do Exercício de 2004.
Valor das anuidades referente ao ano de 2004;
Assuntos gerais de interesse do Sindicato;

Metas e objetivos para 2005. ).
Guaramirim, 13 dezembro de 2004.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I
Arr�njos_Decorações-Buquês-Jardjns I
COM VISK �NTREGA VE_I

�:�1g�;�;���
3O MONZA - vende-se

,. 90,SLE, ótimo est.R$
5.500.00.Tr: 273-6364

OMEGA - vende-se

CO,97,4.1.R$ 19.000,0
Tr: 9953-9966

S-10- vende-se cabine

dUpla,6cc,GNV,compi,prata.
R$ 21.000.00 + 11x R$
1.206.00.Tr: 9975-0117hAZER' - vende-se

DLX,2.2,gas e GNV.Tr:

370·4175 S-10 - vende-se 95.R$
15.500.00.Tr: 996.2-

CORSA - vende-se 00, 3664
c/ar, trava, alarme.R$

--------

14.000.00.Tr: 8805-9990 SAVEIRO - vende-se

1.8,2001.R$ 19.500,00
CORSA - vende-se 02, Tr: 9953-9966
gralile.R$11.500.00 entr
+34xTr: 275-2385 SAVEIRO - vende-se

CORSA - vende-se 961

97.R$ 5.800.00 + Finane

Tr: 276-0771

i 8 01 Completa + cap.
Marítima, Preta. R$:
22.900,00 Tr: 9923-
2300

;.. t�

CORSA - vende-se
VECTRA _ vende-se

Wind,2p,96,azuI.R$ GLS 97 GNV T
9.800.00.Tr: 372-0230 ", cornp r:

9123-7355 ou 370-3574

CORSA - vende-se

pedam, 97,1.6, eompl
R$ 15.000.00.Tr: 9962-
3864

VECTRA - vende-se

GLS,95, eompl, rodas
R$ 3.900.00 + 36xR$
390.00.Tr: 9123-7355 ou
370-3574COMPRA-SE - Corsa,

Gol ou Palio cl GNV até
ano OO.Tr: 372-2345

KADET - vende-se
95,GSI, cornpl cl teto, PALIO - vende-se

branco.Tr: 9118-5474 97,EOX, 4p, ar cond.,R$
12.500.00.Tr: 373-3001

... KADET - vende-se' -------

GLS,9Z,R$ 6.500.00 +

36x R$ 374.00 . .Tr: 9991-

6798

PALIO - vende-se ou

'iroca-se' pór Garró -

vlor.Tr: 370-5723

MONZA - vende-se PALIO -vende-se EL,
92,compI.R$: 8.000,00 97,4p, ar '+ OH, vidro/
Tr: 9975-0117 Tr: 9123-7355

PREMIO - ven'de-se 4p
89,eompl, Via r a eomb.Tr:

.

273-0074

TIPO- vende-se 1.6, 97
4P, Cinza, R$ 9,200,00
Tr:9927-2144 após 18:00H
el Antonio

Eduardo

UNO - vende-se Mille

EP,.4p,96.R$ 3.000.00 +

tinanc.Tr: .9919-8556 ou

9921-4007

UNO - vende-se 91.

R$ 6.500,00,Tr: 9962-3664

e.
ESCORT - vende-se

1.8, GL, 00, 4p, OH, R$
17.000.00.Tr: 9967-
9864

FIESTA - vende-se GL
1.0 gas 97,4p, azul,som
ar quente, limpa/desem. '

R$: 9.800,00 Tr: (41)
369-2640 ou (41) 9923-
5935

KA - vende-se el lirnp/
desemb, ar quente,
vidro/teR$ 13.300,00 Tr:
9961-0343

KA - vende-se 98, 2°.
dono.R$ 11.000.00.Tr:
9965-9934

KA - vende-se 98 , Vêl
Tr, lar Idesem. R$:
7.400,00 + 26X R$:
290,00 Tr: 9902-5�27
KA - vende-se GL 1.0,
MPT, 01/01, limpl
desemb, ar quente,
65.000Km, doc. 2004

paga.R$ 14.000.00.Tr:
275-2734 ou 9994-9796

KA - vende-se ou troca
se,OO,GL,el
4.000Km.Tr:.9134-2104

.

SON
compra - vende - troca

financia novos e usados

Revendedora exclusiva da região
,
de Reboques Pirãrnides

,

GNVptra�us ccmp 97 Prata
�tratus comp 96 verde met G
Omega SupremaGLS 93 azul G

�Ol 1.8 (bola) 95 preto, G
01·1.8 86 prata A
Golt8 92 branco A
Chevette 89 bege A
Belina L 1.6 86 b.age A
Fusca 1.300 74 Bege G
Escort Europel GLX completo 98 azul G
Escorl XR3 88 amarelo A
Escort Europeú L 1.6 96 prata G
Escort Ghia 89 verde G
Ford Landal e,m ..

couro 80 azul GNV
F·IOOO C.dupla, MWM, C. 94 cinza O
Brasilia 80 branca G
Veraneio motor Nlssan 6GC 80 dourada O
F-4000 molor FW90 >;·76 amarela D
S-10 ccmp 01 preta GNV
Celta CI Pct Mais 02 prata G
Voyage 86 verde A

��l��ur 306 comp 95 preto G

Bora comp
13 amarela D
00 branco G

ÓSCOrt 4p 1,8 99 prata G
Fusca 1.300 82 verde G

Te.: 371-7212 Cei: 9963-7641
Av. Pref, Waldemar Grubba, 2322 - Vila Lalau

CORREIO DO POVO

CLASSIMais

_. PASSAT - vende Passat

_ ano 84, 1.6 ale. R$:
3.900,00 Tr: ou 99750117

CORSEL " - vende
se 79.Tr: 9142-6629

•

GOL - vende-se 1.0

1.0,96, cl alarme, roda
esp, arquente.Tr: 9137-
0620

GOL - compra-se de

91 à 94.Tr: 376-1293 el
Claudecir

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

GOL - vende-se 1.0

1.0,16V,GIII, el ar e

OH,4p.Tr: 275-3248 ou
9917-1123 el Albert <,

GOL - vende-se BX,
83.R$ 2.300.00. Aceito
troea.Tr: 371-5917 ou

9149-0840

GOLF - vende-se

99,1.6, eompl + air bag
duplo,GNV.R$ 29.800,0
29.800.00.Tr: 9101-
4214 el Ruy

GOlF - vende-se

eompl,96.R$14.000,00
Tr: 9121-2687

GOlF - vende-se

GL,MI, 1.8, 97,4p,
eompl, Tr: 9122-6233

PARATI- compra-se 83
à 92.Tr: 276-0826

PASSAT -vende-se.R$
4.000.00 + 34x R$
619.00.Tr: 9148-0032

Juliana

SANTANA - vende-se

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

1113 - vende-se turbo ,el
earroeeria.R$
28.000.00.Tr: 370-4863

1314 vende-se

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

CAMINHÃO - vende-se
Baú 608 ano R$19.500,0
Tr: 370-0433

CAMINHÃO - vende-se

0-60, -carroceria R$:
9.500,00. Aceita troca.

Tr: 9149-0840 ou 371-
5917

SCANIA 110 - vende-se

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

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

..
'BIZ - v:nde-se OO,el
partida,Tr: 370-2009

BIZ - vende-se 01 el

partida,R$ 3.300.00.Tr:
9979-0605

CBX - vende-se�8/89
el 2 capacetes e capa
TR: 276-2149 el Cesár

DT - vende-se pI trilha,
ótimo est.Tr: 9149-0840

ST�ADA - vende-se

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

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

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

18x 205.00.Tr: 9123-
7355

C,ORREIO DO POVO 5

Jlmauri
<Motos

BRASILlA -vvende-se
TEMPRA - vende-se 80.R$ 2.000.00.Tr:

IE,95,8v,eompl .Aeeita 376-1701
carro até.R$ 5.000,00 R$

--------

10.300.00.Tr: 379-0403 CHEVET - vende-se

83,SL, 1.6.R$ 1.000.00
+ 18xR$ 230.00.Tr:
374-5342

CHEVET - vende-se

80,rodas 14, prata.R$
TIPO - vende-se 94 2.300.00.Tr: 371-5917

1.6,bordo.R$ 5.200.00+ ou 9149-0840
finane .. Tr: 370-2347 el

UNO - vende-se 02,4p, ar
eond, rodas.R$ 15.000,00 FUSCA - vende-se 83,
Tr: 9117-4635 branco, roda esp., bom

est.R$ 2.800.00.Tr:
UNO - vende-se 95/96, 373-6524
branco, gas.R$ 8.700,00

-------

Tr: 9602-9353 FUSCA - vende-se 76,
Bege, R$ 2.500.00.Tr:
373-6524

(371-197�
Compra - Vende
Troca - Financia

"

�HO tol
Das 8:00 ás 1 9:00

Rua Fritz Barfel, 99 • Baependi
Jaraguó do Sul· ,se

Escapamento - Geometria - Balanceamento

Injeção Eletrônica - Mecânita em Geral

Auto-etétrlca - Com. de Pneus

Iruppel Car
. \Z'EtCULOS MULTIMARCAS

Celta 1.0 2p
CGKS

XT600 preta 2001

Titan KS 2001Vermelha

CG 125

0-20 Cabo Dupla

preto
verde

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

2002
2003

AUTORiZAdA:
GM - VW
FíAT - FORd

Sua habilitação
com maior rapidez

Centro de Formação
de Condutores

- 1 a Habilitação
- Alteração de categoria

- Renovação
- Carteira provisória

- Segunda via

Corsa.l.O 41>
Gol4p
Goll.82p
,Saveiro 1.8

Uno2p compl
Uno MUle.4p
Corsa Sedam Super 4p
Celta 2p Basic!>

Rua Erwino Menegotti,1530 - Vila Rau - Jaraguâ do Sul
Fone (47) 374-0548 - autounica@pop_eom.br
Rua: Mal. Castelo Branco, l8SQ- - Schroeder-SC

1998 verde
1998
1997
2001

branco

vermelho

branco
1997 branco
2002 branco
2001 branco

branco2004

Novos e Semi-Novos
Consórcio - Seguro - Financiamento

( ) 7 1

Fiesta Sedam

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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CLASSIMais

INFORMATICA

Computadçn�s',:,
completos" ,':,'\ .

I,

,

Vé�da liAtflt'rrei' técnica em C6mputldom,:' ":',
'

, R.dês e 'erlférlCosem fi.'" ";

Suprimentos
NOva'slstema dê':retárga de �árt.uthQ7'�Q�':/,'

" venha conhecer este'novo métod'o �LI.e·':�f.f;',
com ele.você podec'h'fl9ar a econori1i��rf" ,i

50% de seus gastos cem tin�! Faça�';�:t.' i
nos uma visita e conflraesta novidadéI'; ,

Maquinas
DIQitais,

ConsórcIo

Breitko f
Sua melhor opção em consórcio

___
47371-7887 - 371-8309

R. Reinoldo Rau, 530
Centro Jaraguá do Sul

www.breltkopf.com.br

II Um

PétifériCb$" IMÓVeiS
"

CDRom

gravadote
leitor de OVO

I
I

I Computadores
I completos

Assistência Técnica

Especializada

Acessórios

Tintas Originais e

Recargas todas as marcas de Impressora

"

<

NeGOCIAMds"�'J,:<i' ,

'QuAL�u.eR ÔFEJt1��i:,!
I

ANUNCIADA PELÁ', ;",;>'
CONCORRêNCI�

"

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

R$ 15,00 deslocamento 1/61
Promoção de
Micros Usados,
AMO K6 2,500mHZ,

'

completo.
3x R$ 280 00Outras cidades +

R$ 0,50 o km rodado

Av. Getulio VarpJ. 594 .. SI. 2 • Centro - PROX. MILUUM - FRENTE CÂMAAAVEREAOOR,ES

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO POVO

CLASSIMais
�

PÓS-Gra4!t.!!Çáo
",GESTAO ESCOLAR 1JI!!!!l'.!!!!I

Infoemações:
0800.708.88.88

� JU�OS �1�PttS: Conceitos, faxas equivalenles;
� ATINGIR METAS;

.

� JUROSCOMPOSTOS: Conte)J!), capitalização com taxos variáveis, taxas equivalentes;
DESCONTQS: (onceitos, descontos bancórjos; .

.

(J/
�
()

.�
()

1 rA�AME.NTO UNIFORME: (onceif.!), valor otuol, valor futuro, prestaçõo, (;��:f.;()b'
I/SE O", fUftÇ90 "PROO' U"; .' ( ��:���():�� RTllAÇAO DEDIVID.A.: Sistema price, sistema Amortizoção Constante {5AC);" f�<.!p�<f� ��

� TAXA
.

DE RETORNO' 1 � #'
�

� VALOR ENTHíQUlDO;
,

��
�GRÁfICOS.

, ORI�NTADOR: HERALDO JOSÉ DE SOUZA. Graduado em Ciências Contábeis e Pós-graduado em Contabilidade
.;J Gerencial e Finanças;Comércio Exterior e em Direito Tributário. Possui vários cursos na área de Planejamento

tributário; Cálculos trabalhistas; Perídos Judiciais; Custos poro anólise e tomada de decisões; Teoria do
Modificabilidade Estrutural Co nitiva. É docente na UNIDAVI Rio do Sul FEHH Ibirama e Senae se.

"Não (ome as
decIsões'Pelos
outros. Não deixe
os oClfros -tomarem"
as decisões que

'

São suas;

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

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

eletrônica e automação de cf)ndomínios.

Centrais telefônicas Intelbras

Klt Portão Eletrônico + Interfone
Klt Monitor 6" + Câmera (CFTV)

Local do. cursos:

·I'acU'dade .Ia.,,""
2711-0202

,

a,r:(J..�'" a,lItul Moreno Claro, 26 anos,

Estornos Convidando tOllos os dientes e :- quero m.atar seu tesDão•

h c/' com maior prazer. e

amlgMporacon ecera mso 24/12 à 10/01 estou
lindas e belas acompanhontes atendendo em Barra

24 hs ao seu dispor. Velha, Faça ·um

Programa de Férias

TELEFONIA

(Instalação e Assistência 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 ligaçôes
Campainhas auxiliares industriais
Cabos telefônicos
Tomadas e Plugs
Sistemas de proteção
Fontes e baterias pI telefones

"

I
,

:
;
�
.i

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

SEGURANÇA ELETRÔNICA
(Instalação e Assistência Técnice)
Portão eletrônico e interfones
Cancelas automáticas pI portarias
Fechaduras elétricas e fechos
Vídeo Porteiros
Monitores (P/B e Colo r)
Micro Câmeras (PIB e Coloridas)
Alarmes e Sensores infravermelho
Sistemas de gravações de imagens

,

,

,

.!
.

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO POVO

CLASSIMais
8 CORREIO DO POVO TERÇA-FEIRA, 14 de Dezembro d e 2001 �í

- GINECOLOGIA -

l��,m
Vídeo-cirurgia,

Menopausa - Prevenção
do Câncer, Endometríose
Rua: Guilhenne Weege, 50 - SL 406

Fone: 370-1705
SiJmata®1tiltunp.com,br - Iara u6' do Sul

SAUDE Bc INFORMAÇAO
ESTÉTICA EM ODONTOLOGIA
CORREIO DO POVO

Nesta área contemporânea de adequação
física e a elegância, as expectativas do
paciente e a auto imagem estão forçando a

melhora dos padrões em odontologia,
exigindo do profissional crescente
aprimoramento na confecção de
restaurações semelhantes aos dentes'
naturals.A odontologia estética como
outras disciplinas, se prende a regras e a

técnicas. Quando percebemos algum
esquema de harmonia ou balanço
reagimos para uma interação de forma, luz

.

e contorno. Em todos os campos da arte, o
artista recorre ao senso de observador por
meio de um esforço consciente e calculado
usando princípios e técnicas. Da mesma
forma em Odontologia o clínico e o técnico
devem ir al\\n do enfoque intuitivo e usar

princípios estétic� fundamentais para
ajudar a conseguWum sorriso
esteticamente satisfatório.

'�
Medicamentos em geral
ManlpulaçJo de fórmulas médicas

Fisioterápicos e
'

Cosméticos manipulados

Fone: 371-8298
Rua oão Picolli 1 10 - Centro

fl)NTE. .

..............................................................................................................................•

l Receituário Farmacia de Manipulação J HERBALIFE
US

JI!iBÚ, .bom §b[a12-

Perca de peso, ganho de
massa muscular,E saúde,

O caminho para o bem esta�Adquira seu livro Medicina de A a Z (preto e

branco),Na Livraria Sebus Por Apenas R$ 35,00.
Recorte Este Cupom E Ganhe um livro de Receitas

Revistas Venda, Troca e Compra
Livros
Vldeos

Multlmldla

CD,S
Glbls Fone: 47 371-6563
DVD,S Rua Domingos Da Nova, 102 Centro

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO POVO

CLASSIMais
CORREIO DO POVO

Promoção Revisão de Férias Caraguá de 10/11 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· Ja'raguó 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 ArjDh
Palio 2p
Escort Hobby
Uno Mille
Gol Plus
D-20
Gol4p
Gol 2p
Tipo Compl 4p
Save[ro 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

Celta 1.0 2P.

Palio Young
Escort GLX, Completo
Corsa Wagon GLS

Aslra GL Sedam COMP

Corsa Wagon GL 1.6

Peugeot 106, Completo

Vermelho

Branco

Bege
Cinza

Branco

Verde

Prata

Prata

Verde

Praia

Azul

Prata

Branco

Branco

Prata

Azul

Corsa Super, 4P.

Pick-Up Corsa Champ
Uno Mille SX

Vectra GI, Completo (-Ar)
Escort Hobby
Gol G 11I4p
Goll.0

Gol Plus

Gol CI. CI GNV

Cllo 1.0 4P.

Corsa Wind 2P.

Omega GLS

Branco

Branco

Preto

Grafite

Verde

Branco

Clio Sedan Comptetislmo
Monza Sle c/ Trio

Fusca 1300 L

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

bordo

preta
Azul

azul

2002

2001

2000

2000

1999

1999
1999

1999

1998

1998

1997

1996

2004

1996

1995

1994

2003

1995

1994

2002

1988

1983

G
G
G
G
G
G
G
G
D
G
G
G.

G

G

GNV

G

G

G

G

Fiat

Av. Prefeito Wal�!inàr. Gruba, 3747 - Jaraguá do Sul

Palio EX Rre 2p/Rdas sport
Palio EL 4p comp ·Ve

Tipo 4p cornp+ teto
Uno

01

97
94
93

GM
Vectra GLS completo
Vectra GLS compl
Vectra GLS comp +GNV
Pick Up corsa GL comp - ar

Monza S14p·
Corsa Ac/DH
Chevett SLE

95
99

97
96
92

97
90

Ford
Escort GL Ar/desem
Escort GLX SW comp
Scenic RT

95

98
00

Gol 4pAr/Dh="
Gol
Gol

00

91
96

prata
branco

prata
vermelho

Dourado
cinza
branco
Branca
Vinho

prata
Dourado

Azul
Azul
Verde

branco

bege
prata

R$ 15.300,00
R$ 13.000,00
R$ 8.900,00
R$ ?OOO,OO

:::::t *

R$13.500,00
R$ 25.000,00
R$ 21.000,00
R$11.500,00
R$ 6.900,00
R$ 13.000,00

R$10.000,00
R$15.900,00
R$ 28.000,00

R$ 17.700,00
R$ 7.500,00
R$ 10.500,00

Ga.
Alo
aes
Gas

·'li.Gas
Gas
Ale
Gas
ãas
Dle
Gas
Gas

Saveiro 1.8
Saveiro 1.6
Chevt 1.6
Goll.8
Caravam 6ec
Chevett 1.6
Chevett 1.0 Junior
F'usca 1,500
L-200 comp
CG rftan KS
Passat

Ale
Gas

GasjGNV
Gas
Gas
Gas
Dle'"
Gas
Gas

Prata
Azul
Cinza
Bordo
Preto
Cinza

Vinho
Vinho
Branca
Marrom
Branca
Branca
Vinho
Vinho
Cinza
Cinza
Branco
Preto
Verde

Bege

2000
1986
1994
1997
1993
1994
1985
1994
�992
1991
1997
1989
1995
1995
1980
2001
1999
1987
1995
1990
1984
1993
1980
1996
2001
1979

Roxo
Roxo

. Prata

Branco
Preta
Azul
Verde
Branca
Azulo
Prata
Vermelha

Logus GL comp
Monza SLE
0-20 CUston

vermelho 03

prata 03

cinza 01

prata 99

Cinza 00

branco 96

Verde 99

Verde 01

preta 94

bran 97

preto 03

verme 03

azul 95

branca 01

verde 92

prata 02

Celta4p
Celta 4p cj ar
Corsa Sedan acjte
Vectra GL 2.2

Goll000 16v cj opc.
Goll.8

Astra Sedam 118 GL comp.

Palio EX 4p e opc,

Ranger Splash cornpl (6 cc)
Vectra<GLS
Fiesta Berson cj DH
Fiesta Berson cj Ar
Gol Plus

Blazer 2.4 compl + rodas

Saveiro 1.8

Scenic RT 1.6

G

G

G

G

G

G

G

G

GjGNV
G

G

G

G

G

G

G

Rua Bernardo Dornbusch, 620 - Baependi - Jaraguá do Sul

prata
azul.
prata

1998
1995
1994

Fiesta 1.0 4p
Flesta 1.0 4p+ar
Escort GLI 1.8
Escort GL Zetec
Escort GL 16V (Verona)

1997
2000
1996
1998
1997

'mi
R$ 11.300.00
R$ 13.500.00
R$ 10.900.00
R$ 12.500.00
R$ 12.900,00

vermelho
azul
azul
cinza
azul

Goll.0 MI 2p/Ar
Go1Cll.6
Go11.0 MI cf alarme
Fusca 1.500
Kombi Luxo
Go1M11.6
GolCI
Gol Special
Gol GL 1.6 +opc/RII
Logus GLS comp+ GNV

Fusca 1.500

branco

prata
branco
branco
Branco
cinza
verde

1999
1990
1997
1973
1995
1998
1993
2001
1993
1994
1973

R$ 12.800.00
R$ 6.500,00
R$ 11.600.0
R$ 2.300,00
R$ 8.900,00
R$ 12.500,00
R$ 7.900,00
R$ 12.900,00
R$ 8.300.00
R$ 10.800,00
R$ 2.300.00

vermelho
vereie
bordo
bordo

Kadett SLE
Vectra GLS comp
S-10 + GNV

1993
1997
1995

R$ 8.500.00
R$ 19.500,00
R$ 16.900.00

preto
bordo
azul

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

Omega 3.0 corno 1994
5-102.2 De-Iuxe Cabo Estendidajeomp 1997
Vectra GLS 1997

vectra GLS 2.2 comp 1998
Corsa Wind 4p AQ/Desem 1999
Corsa Wind 2p 19�7
Piek Up Corsa 1.6 RLL 1999
Astra GL Sedam comp 2000

.

Astra HB 4p comp 2005
Meriva 1.8 comp 2003
Meriva 1.8 comp 2004
Astra HB 4p comp 2005

Uno Eletronic limpj desmjAq 1994

Tipo SLX comp 1995
Palio Rre 1.0 limpjdesem 2004

Ranger XL 8 1997
Scenic RT comp 2.0 comp 2000
Clio Básico 4p 2002
Scenic RT 1.6 comp 2002

Kangu 1.6 comp 2003
Clio EXP 1.0 16v comp 2004

Scenic EXP 1.6 16v comp 2004
Gol MI 1998
Gol CL 1989

Prata
Branca
Prata
Vermelho

Gas
.
Gas
Gas ,

Gas
Gas
GAs
Gas
GAs/G�l
F1expov.�
Gas
Aex
Aex
Gas
Gas
Gas
Gas/IOW
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas II
Gas U

Preto
Branca
Prata
Cinza
Prata
Prata

Cinza
Vermelho
Azul

Prata
Branca
Azul Met
Branco
Cinza
Prata
Cinza
Verde Met
Cinza
Azul

Vectra GLS GNV

Vectra GLS

.Escort GL 1.6

Gol 1.000 16V 4p

J:?pr1.0

Tempra comp

M<?nza comp

Fusca 1.300

Uno

Verona1.8

1997
1995

.1995

1999

. h,�!3,�,6
1996

.19.92'

1970

1986

1991

.prata
Bordo

Bordo

Branco

Bordo

Grafite

�ul
Branco

Bege
Branco

Fone:37619:
Fax: 376.14,BARRA VEICULOS

Rua: Angelo Rubini s/n, Barra do Rio cer
f---=:c:----=c-��,__---,,---:---��---- bran�
Blazer DLX 4x4 die 2000 verde
Corsa Wagon . gas 1997 bran�
Corsa Wind 1.0 4p gas 2002 rata
Corsa Wind 1.0 4p gas 2002 �er01
Corsa Wind gas 1996 rata
Parati CL gas 1995 �inla
Gol Plus 16v gas 2001 cinZa
Quantum gas 1997 azul
Logus GLS a!c 1993 bran6
Mercedes 608 dle 1983 bran6
Golf GTI gas 1995 prata
Escort L ale 1988 branc:
Escort GL 1.6 gas 1995 prata
Meriva 1.8 8v gas 2003 brand
Parati ale 1989 cinza
Passat Vi liage GL gas 1985
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4rduíno
Veículos 371·4225

i/G�

w. BREITKOPF
Caminhões e Ônibus

,

Hllux Sw4, diesel Cinza 93

Fiorino furgão branca 96

Santana GLS cornpl, Azul 92

L-200 Diesel Cinza 96

Fiorino pick up branca 95

Golf bordo 95

Santana GLS compl Azul 88

Logus 1.8 GL Vermelho 94

CorrierGNV 1.6 Branca 00

Monza Classic comp Azul 91 VW 23.220-6x2 03/04 Chassi Verm.Piraquê R$ 115.000,00
5·10 cornp GNV Bordo 96

Chevett Vermelho 86

CARROS NOVOS E USADOS
GM
Corsa hatch c/ar 4p
0-20 Custon De-luxe
VW
Gàl City GIII compl4p

....Parati c/ dh
,Gol Special 2p
FIAT
Uno Mille Smart
Uno Mille Smart
Mille Fire Básico
Furgão 1.5
FORD

IEseort Hobby verm 1995 Gas

'1 Fone: 370-2109

bran
preto

2002
1991

Gas
Die

prata 2003
cinza 2001
branco 2002

Gas
Gas
Gas

2001
2001
2004
1998

Gas
Gas
Gas
Gas

verde
azul
branco
branco

Veículos de . Particulares

Rua Valdemar Grubba N° 3841 Centenario

311-0802
311-8281

Gol branco G 99 R$ 13.500,00 + roda e som

Gol prata G '85 R$ 4,800,00
Gol Azul 85 R$ 3,800,00
Chevett branco G 91 R$6,500,00
Kombi bege GNV 95 R$ 12,300,005,500+ 24x40

Del Rey azul A 83 R$ 3,500,00
Escort dourrado G 94 R$ 7,500,00
Escorl Xr3 vermelho A 84 R$ 4,000,00

Omega CO preto GNV 97 R$ 19,500,00
0-20 Vermelho O 91 R$ 29,000,00
Corsa branco GJ 99 R$ 13,500,00

preto 2002
R� 'Ik___

Palio 'Grafite G 97 R$ 13,500,00
Escort 1,8 prata G 93 R$ 9,000,00
Pampa cinza A 89' R$ 6,100:00
Belina Prata G 90 R$ 6,500,00
Opala Azul G 87 R$ 4,000,00 6 oilidros

Bis Sundown roxo G 97 R$ 1,500,00
XLR roxo G 00 R$ R$ 4.200,00
Tipo grafite G 95 R$ 9,800,00

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

Corsa MPSI C/Opc 1997 BrancoReno Clio 16Palio ELX
' Compl 16v/top de linha 2001 grafite Gas

GOl 1.3 Fire cornp, 4p 2001 Cinza Cinza Gas

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

GOl GIl! 4p/Tr/Ala 1999 Branco Beo Gas
It8

�Ol Special 1 O
DH/4p 2000 Vermelho Beo GNV

118 esta
. c/ ar cond. 2003 branco Bea GNV

118 Saveiro 4p 2001 prata
Beo GNV
Bco- Ale

JI Saveiro 16 1.6 2003 branca Bege Gas

In� PICk u
. 1995 azul.met preta Die

MareaPHttada 1.3 Flre 2003 Branca azul Die

In� verde Die

Celta 1.0 VHC
comp. 1999

_

preta azul Gas
;t8 Celta 1 1.0/4p 2003 branco Bordo Ale

n� M .0 VHC 2p 2003 branco Vermelho Gas
I OnZa SL
It8

� Corsa 2.0 2p. 1993 prata
Cinza Gas
Verde Gas

Ind ��rsa Sedam 4p/opc 2001 azul Azul Gas

4p/ar/tr 2000 Verde branco Gas
118 Blz 2001 prata

branco GNV
branco GNV

KS 2001 preta branco Gas

_,

boa 2002

:'ffi,Em'Eill[iliílli�

90

Rua Prel.Waldemar
Grubba, 3121
Bairro Vieiras

310-2381
97 R$ 12,500,00

Escorl Xr3 89

96

0·20 Gabinada c/ Termo Clima 87

Verona LX 94
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ENTRE EM
CONTATO COM UM

DE NOSSOS
REPRESENTANTES
PELO TELEFONE

3711919
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