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VENDAS DE NATAL

110 Código da Vinci" está na lista
dos presentes mais vendidos

• PAGINA4

CALOR DE RACHAR

Termômetro vai a 36 graus
e calor deve trazer a chuva

Céu azul e 'sol forte: Jaraguá do Sul teve ontem

um dos dias mais bonitos mas também mais

quentes do ano. Para quem trabalha na

construção (foto ao lado) foi um dia bastante

cansativo e de muitos copos d'água gelados. Já
para quem trabalha fazendo sorvetes (abaixo, à

direita), foi uni. dia comum; r�lUita proteção
contra o frio e o cuidado para não se resfriar

quando sair para a rua. O calor intenso deve
'

trazer chuva nas próximas horas.

Tempo abafado e instável

marcam a semana do Natal

Para quem vai viajar esta semana, é bom prestar
muita atenção na previsão do tempo. O calor

continua, mas vai chover em vários pontos do
Litoral e de outroslugares muito procurados pela

população de Jaraguá do Sul e região. Já para
quem está preparando viagem na semana no

Ano Novo, a previsão é boa: o sol deve firmar e
tudo leva a crer que 2005 vai romper numa noite

de Lua cheia. Veja o mapa do tempo .

• PAGINA 5

Vestindo o corpo e

a alma das pessoas
, '

Y'

Toninho
"

FILHOS
Cabeleireiros

lick
Informática

Agora em novo endereço na rua

CeI. Procópio Gomes de Ol�elra . 356

Masculino / Feminino

www.duasrodas.com

275-2267�tjsols,a.
www.marisotsa.com.br

VOCÊ ENCONTRA
OFERTAS �COMOESSA �

HONDA CIVIC EX vende-se 98,
câmbio automático, ar,DH, couro

, ABS"air bag duplo, piloto
automático, rodas

CAMPEÃO DA AMÉRICA

Malwee faz 21 gols em dois jogos
e agora disputa a Intercontinental

• PAGINAS

SELVAGERIA

Comemoração do Santos acaba

em pancadaria e morte de torcedor

• PAGINA6

PROUNI

Sai � lista dos aprovados e abrem

inscrições para vagas que sobraram
• PAGINAS

EM QUEDA

Dólar fecha com menor cotação
do ano mesmo com intervenção
O dólar comercial fechou com desvalorização de 1,25%, cotado a

,

R$ 2,677 para venda e a R$ 2,675 para compra. É a menor cotação
de 2004.0 Banco Central comprou dólares para tentar mudar a

situação, mas não houve reação e o pregão terminou em baixa.
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INDICADOR ECONÔMICO

• Cotação) U$$ Compra Venda
Comercia I

"" "",','" ",',""""""""'" "'" ?,674 """""""""'"
?,?!?

Pa_rªI�tº�� �2_1] ____1_QlQ
Turismo 2,640 2,810

,

• Cot�çãQ Euro C°f]':lWi;i
3,603 3,611

�()y��p�
Dow Jones

Nasdaq
• Poupança (%)

t,0Stllaçãe/, I t
.................... 9,��C}lo ....

10.661 º!11% ....
2.127 0,34% ....

0,6744

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



OPINIÃO

Arquivos didáticos
A questão da abertura dos

arquivos da ditadura mostra

que o Brasil é um País, no
mínimo, estranho, para não

cair no exagero do General De
Gaulle, que um dia perdeu a

paciência e disse que não somos
um País sério; Neste episódio, a
estranheza começa no fato que

pouco antes de apagar a luz do
seu gabinete no Planalto, o ex

presidente Fernando Henrique
assinou uma lei confinando tais

documentos por mais 30 anos.

Lula assumiu e engoliu o abuso
do antecessor, quesó veio à tona

quase dois anos depois da posse
do atual presidente.A coisa fica
mais confusa ainda quando.
FHC vem a público, agora,
revelar que se arrependeu de
ter assiriado a Lei da Mordaça.
Então, por que assinou? Por que
não deixou a decisão para Lula?
Será que FHC recebeu algum
pedido de área militar ou

mesmo de alguém da equipe de

transição de Lula para firmar o
documento?

FRASES

A esta altura, as perguntas
acima já ficaram em segundo
plano '- se bem que suas

respostas podem ser bem
esclarecedoras

I sobre os fatos

presentes. Estes fatos. (a
descoberta de papéis queimados
na Base Aérea de Salvador, os
papéis que estavam sendo

"limpos" na Abin, cofres
abarrotados de documentos

sábia. Segundo o próprio
mimstro, terá "efeitos

pedagógicos". É o mínimo que
os brasileiros podem esperar:

que as imagens, os textos, a

história de um período obscuro,
possamensinar aos nossos jovens'
a importância da democracia e

do voto, das liberdades
individuais e de pensamento.
Não se trata de revanchismo -

... A abertura desses arquivos mostrará aos

nossos jovens o quanto é importante eles
saírem de casa para depositar o voto na urna

encontrados em cubículos de

delegacias, as falsas fotos de
Wladimir Herzog) levaram o

governo Lula a uma salutar

mudança de posição. Posição
esta, aliás, que a opinião pública
sempre esperou de um governo
do PT.

A decisão do t\\t�nistro da

Justiça, Márcio Thomaz B�,
de abrir os arquivos e revel��
documentos para a imprensa é

até porque os crimes cometidos
de 64 a 79 serão perdoados -

mas sim de uma oportunidade
única para diminuir as

estranhezas deste País.
Para quem não vê o valor

histórico e pedagógico da
abertura desses arquivos, basta
lembrar que as crianças que
nasceram em 84, quando
Tancredo Neves foi eleito o

primeiro presidente civil depois

�
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de três décadas, hoje já têm 20
anos. E a maioria delas não faz
a menor idéia do quanto é ruim

viver num País sob censura, em

que prevalece a lei dos porões,
da violência e da castração dos
direitos básicos, isto sim a

verdadeira subversão da ordem.
A abertura desses arquivos

mostrará aos nossos jovens o

quanto é importante eles saírem
de casa no dia da eleição para

depositar o voto na uma. Bem
ou mal, a Democracia ainda é

o melhor regime, ainda que
eivado de falhas que não são

provindas dos seus conceitos,
mas do fato de que a aplicação
é feita por seres humanos.
Portanto, Democracia é

aprendizado, é

aperfeiçoamento. E o Brasil

aprenderá mais, se aperfeiçoará
mais, abríndo os arquivos da
ditadura e dando uma aula do

que não sé deve fazer. Sem

ódios, sem rancores, porque isso

é retrocesso, é fazer renascer o
írito da ditadura.

"Além de encurtar distâncias e fazer com que a produção tenha escoamento mais rápido, será
uma rodovia turística, pelo traçado e pelas belezas':

• Miirio Sérgio Peixer (PFL), prefeito reeleito porGuaramirim, sobre a SC-413, conhecida com a Rodovia do Arroz, qu� será construtda .

a partir de janeiro -.
,.
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Mundo I Pessoas & Fatos I
... INDONÉSIA

-Polícia descobre granada
no Hilton Hotel de Jacarta
A polfcia indonésia encontrou ontem uma

granada no estacionamento do Hilton de
Jacarta alguns dias depois de receber

informações sobre um possível atentado
contra um dos três hotéis da rede internacional
na Indonésia.O porta-voz da polícia local disse
à imprensa na capital indonésia que a granada
já foi retirada do local. Segundo ele, a polícia
recebeu um telefonema do hotel avisando que
um dos funcionários havia encontrado um

pacote suspeito."Ela (a granada) estava

escondida em uma lata'; disse o diretor de

relações públicas do Hilton em Jacarta,
Emeraldo Parengkuan. (AE)

... IRAQUE

Processos contra os aliados
de Saddam são contestados
Grupos de defesa dos direitos humanos e

advogados afirmam que o sigilo em torno

das audiências investigativas contra

membros do antigo regime de Saddam
Hussein ameaçam afetar a legitimidade do
processo.O primeiro-ministro interino do

Iraque, Ayad Allawl, surpreendeu a muitos
ao anunciar os julgamentos de vários aliados
de Saddam antes do esperado, ainda que
urna data nunca tenha sido marcada.Depois,
um juiz fez um anúncio igualmente
inesperado ao dizer, no sábado, que os

acusados de alto nível já haviam sido

interrogados. (AE)

... CHILE

Corte confirma processo
contra o general Pinochet
A Corte de Apelações de Santiago confirmou
o processo contra o general Augusto Pinochet
ao rechaçar um recurso de amparo em favor
do ex-ditador chileno, informou o juiz Juan
Escobar. Por unanimidade, a quarta sala do
tribunal de apelações resolveu rejeitar o

recurso apresentado pela defesa de Pinochet

depois que o juiz Juan Guzmán abriu o

processo contra o ex-presidente militar
chileno. Pinochet é investigado sob suspeita
de responsabilidade por nove seqüestros e um

homicídio no âmbito da Operação Condor,
plano de repressão coordenada pelas ditaduras
sul-americanas. (AE)

... ISRAEL

Sharon não participará da
ConferênciaOriente Médio
o governo de Israel não tomará parte na

conferência internacional sobre o Oriente
Médio que vem sendo organizada pelo Reino

Unido, disse o primeiro-ministro do Estado

judeu, Ariel Sharon. Na semana passada, um
assessor de Sharon havia dito que Israel estava

disposto a participar, mas desde que a

conferência focalizasse questões relativas à
economia e à reforma política palestina, e não
nos pontos a serem negociados num acordo
de paz. Os palestinos querem a conferência

para tratar de questões como as fronteiras
entre os territórios israelense e palestino e a

partilha de Jerusalém. (AE)

",IRAQUE

Bush diz que a eleição
será oI/primeiro passo"
o presidente dos Estados Unidos, Georqe W.

Bush, declarou que rebeldes tentam

"desmontar O processo democrático" no

Iraque e alertou que as eleições nacionais
de 30 de janeiro de 2005 serão apenas o

primeiro passo em um longo caminho para
criar um país estável e democrático."As

eleições de janeiro são o início de um

processo e é importante que o povo
americano compreenda isso'; disse Bush, em
sua entrevista coletiva de final de ano.O

presidente disse que classificaria como

"irregulares" os resultados do esforço ameri
cano para organizar tropas iraquianas. (AE)

... PAQUISTÃO

Suspeitos podem da pista
sobre agente da AI-Qaeda
Seis militantes islâmicos suspeitos de
atividades extremistas foram presos na cidade
de Lahore, no Paquistão.De acordo com a

polícia, o grupo poderá dar pistas sobre o

paradeiro de Abu Faraj al-Libbi, inteqrante
líbio da rede extremista AI-Qaeda que se

tornou um dos homens mais procurados do

país."Estamos investigando e temos

esperanças de obter mais informações'; disse
o superintendente da polícia de Lahore,
Shafqaat Ahmed. Na ficha de al-Libbi está a

acusação de duas tentativas de assassinar o

presidente do --aqursrao. (AE)
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SUA OPINIÃO

Resposta
A respeito da carta do leitor publicada na edição do dia 17,

sobre a nota da coluna "Mosaico", enviada pela gerente de assuntos
do governo, Marlene Eggert, o Jornal Correio do Povo informa que
o jornalista Maurílio de Carvalho não é repórter, mas sim editor
deste jornal. Portanto, sua estada na Acijs não foi para acompanhar a
prestação de contas do prefeito Irineu Pasold. O responsável pela
página de política é a jornalista Carolina Tomaselli.

Aliás, a Assessoria de Imprensa da Prefeitura enviou ao jomal o
relatório sobre a fala do prefeito naAcijs. As outras informações contidas

�amatéria publicada no Correio do Povo na última terça-feira foram
frutos da obesrvação da fala do prefeito.

!'

Ofício nOOl ')

Luiz Hirschen*

José Adair Pereira de Souza**
Justino Pereira da Luz***
Arlete Schwedler****

Silvia Helena OlittaMorato Figueiredo*****

Prezados Senhores (a),
-�. ; ,

A comissão em Defesa da Vida, formada pelas seguintes entidades; I

Associação de moradores dos bairros Água Verde, Chico de Paulo,
Estrada Nova, Monos, Três Rios do Sul, Vila Rau; Centro
Universitário de Jaraguá do Sul- UNERJ e os Consegs dos bairros
anteriormente citados, reunidos em 15 de dezembro de 2004, no
Centro Universitárió de Jaraguá do Sul- UNERJ, sala 102 Bloco E,
às 19 h, deliberou a elaboração e encaminhamento deste documento,

Breve Histórico:
Lembramos que a obra denominada "passagem em desnível"

(túnel), na interseção da rua nº105 Jorge Buhr (UNERJ) emJaraguá
'

do Sul com a BR 280 - Km 70; que foi formalmente iniciada em

dezembro de 2002, retomada em dezembro de 2003 pela Sogel
Engenharia, de Porto Alegre; e a partir daí vem sofrendo contínuas

paralisações.. I

No dia 01 de abril de 2004, foi realizado todo um aparato pela
Administração Municipal, dando conta à retomada das obras

(escavação, terraplanagem, supressão vegetal, macadame e colocação
parcial da tubulação) e garantindo que sua viabilidade econômica

,

estaria a cargo do orçamento municipal e que a mesma seria

entregue em dezembro do mesmo ano.

Apelo:
Em decorrência' destes fatos as comunidades continuam I

sofrendo com vítimas de atropelamento, mortes, transtorno no '

trânsito de acesso aos bairros e a UNERJ, impossibilitando I

qualquer segurança aos usuários desta via pública. Inclusive a
,

sinalização anteriormente existente que foi retirada e não

recolocada, com isso, tornando ainda mais difícil a circulação
nesta via e rodovia.

Diante do exposto, solicitamos providências imediatas, no

que tange a sinalização, e uma decisão concreta na construção e

término desta obra.
'

I
. .

*Presidente da Associação Água Verde
**Presidente da Associação Chico de Paulo
***Presidente'da Associação Estrada Nova

****Vice-presidente da Associação Vila Rau

*****Representante da UNERJ

OBS: este documento foi enviado para as seguintes instituições):DNIT (Departamento Nacional de Infra estrutura de Transportes
, SDR (Secretaria do Desenvolvimento Regional de Santa Catann�
- Regional de Jaraguá do Sul), Gabinete do Deputado Estadua

.

Dionei Walter da Silva, Ministério das Cidades, Prefeito
Municipal Iririeu Pasold, Prefeito Eleito - Moacir AnWntO

Bertoldi, Carla Schreiner - Reitora da UNERJ, e toda a imprensa.

Endereço para contato:
Rua: Jorge Buhr, 249 - Água Verde - Cep 89254-440

Os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 linhas, de cor�o ld2e'.

d' M .

fonte Times New Roman. O Jornal Correio do Povo se reserva o Ire as' �

fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem corno .

correções ortográficas e gramaticais necessárias.'
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MOSAICO�INTERINo---------------------;,
� Ridículo

'

A solenidade de assinatura da ordem de

rviço que dará início às obras da, SC-413,se

nhecida como a Rodovia do Arroz, mais
ro .,

darecia um cormoo em tempos e cam-

Panha. Primeiro, pelo discurso exacerbado

�Ogovernador LuizHenrique da Silveira, que
oltoU pérolas como "precisamos mudar a

�ultura política do país"ou"quando digo uma
coisa, sou responsável pelo que digo': E,

segundo, pelos puxa-sacos-de-pla�tão, que
aplaudiam veementemente os discursos.

Mas ridícula mesmo foi a indumentária:

'vermelho PMDB'; inclusive com foto do,

governador estampada na camiseta.

... Viagens
Ainda namesma cerimônia, o governador
Luiz Henrique da Silveira aproveitou a

oportunidade para divulgar e apresentar
o livro de bolso utilizado por ele como

guia nas viagens oficiais. LHS fez questão
de frisar que a vinda a Guaramirim foi a
446" viagem nos primeiros dois anos de

governo. Vale a pergunta: será que todo
esse vai e vem, inclusive ao Exterior, vai
dar retorno em investimentos que o

Estado precisa com urgência? Um hora
será necessário fazer o balanço do custo
benefício. E geralmente essa hora ocorre
na véspera de eleição.

... Choque
o governador garantiu que até a

conclusão da reforma administrativa
do Estado não vai mexer na Secretaria
de Desenvolvimento Regional de
Jaraguá do Sul. Disse isso na frente da
atual secretária, Niúra Demarchi dos
Santos (PSDB). É uma notícia que não

agrada nem um pouco as hostes do
PMDB na região. Pelas presenças

registradas na assinatura da ordem de

serviço da Rodovia do Arroz, parece
claro que LHS pretende ampliar o
espaço para o PSDB regional, de olho
desde já na reeleição em 2006.

... Ldo
Os vereadores aprovaram, em duas sessões

extraordinárias, a Lei Orçamentária Anual para
2005. A previsão orçamentária de Jaraguá
do Sul para 2005 é de R$ 166.680.210,80. O

projeto de lei do Executivo que estima a

receita e fixa a despesa do município não
'

recebeu emendas e foi aprovado por _

unanimidade. Como não houve discussão
nem mudanças no texto original, não dá para
entender porque o Legislativo deixou para
votar agora um projeto que está na Casa
desde 11 de novembro. Ou melhor, dá para
entender: cada vereador recebe R$ 520,00
por sessão extraordinária.

... Roupa suja
Quanto mais próxima da posse, mais
incertezas no seio da coligação "Viva

Jaraquá" Fontes da aliança garantem que
IS

os ânimos estão exaltados, principalmente l�
entre alguns futuros secretários. Afirmam ,TI

que dois deles bateram-boca na semana

passada por causa da equipe das respectivas
secretarias. O primeiro, filiado a um dos

partidos que integram a coligação, não se

conforma com o ingresso de um outro que
trabalhou para o adversário durante as

eleições e agora quer levar para a secretaria )q
a galera do contra. As más línguas juram )a

por Deus que o clima não está nada bom.
,q

-------------------�------------------------------------------------------------------------------------------------��--------------------��B

Moacir Bertoldi confirma mais )�PROMESSA

Obras da Rodovia do Arroz
devem começar em 20 dias

CAROLINA TOMASELLI

�A previsão é de

inauguração em
2007. lHS assinou a

ordem de serviço

GUARAMIRIM - o governador
Luiz Henrique da Silveira e o

secretário de Infra-estrutura,
Edson Bez de Oliveira, assinaram
a ordem de serviço que dará
'início'às obras da SC-413, a

Rodovia do Arroz. Autoridades
políticas e empresariais da região,
além de deputados estaduais e

federais, participaram da

solenidade, no salão da
SOCiedade Catarinense, no

Brüderthal. A �bra, orçada em

R$ 23\886.664,97, será financiada
peloBID (Banco Interamericano
de Desenvolvimento), com

contrapartida de 50% do
governo estadual.

Os serviços de terraplana
gem, asfalto, drenagem, obras e

artes especiais, sinalização e obras
complementares devem começar
em20dias, prazo máximo que a

empresa CBMEI (Construtora
Brasileira e Mineradora Ltda) -

vencedora da licitação - tem
para se instalar no local. A obra
iniciará no Bairro Vila Nova em

c JOinville, e terminará' no
�rüderthal, em Guaramirim,

num total de 23 quilômetros. O

prazo do contrato para conclusão
da rodovia é em fevereiro de
2007. "Em janeiro, as máquinas
já estarão trabalhando", garantiu
o governador.

Durante o pronunciamento,
Luiz Henrique justificou a

demora para o início das obras em

função do projeto não estar

inscrito no BID. "Essa era uma

obra que meu antecessor

garantiu que iniciaria e que
estava inscrita no banco. Quando
assumi, determinei que fosse
feita a licitação, Itnas não tava no
BID. Então levou um ano para
colocar no BID e mais um para
sair a licitação, que também teve

seus empecilhos", justificou,
,

referindo-se a uma das empresas
inscritas no processo licita tório

que recorreu do resultado.
A secretária de De

senvolvimento Regional, Niura
Demarchi dos Santos, lembrou
que a obra era esperada há mais

de dez anos pela região e uma

das prioridades do Conselho de
Desenvolvimento do Eixo, que
LHS integrava quando prefeito
de Joinville. O empresário Eggon
João da Silva destacou a obra
como a "prioridade número um

da região". "Essa obra vai

desafogar o trânsito da BR-1O 1,
com encaminhamento dos
veículos que vão para a região
norte, além de encurtar a

distância com j o invi lle",
explicou.

Assinatura da ordem de serviço: LHS promete obra para 2007

o governador Luiz Henrique da Silveira também repassou R$ 100 mil

para compra de equipamentos da UTI do Hospital e Maternidade São

José, de Jaraguá do Sul. É o segundo repasse à instituição este ano, que já
havia recebido R$ 200 mil. A UTI ainda deve receber mais R$ 100 mil.
O presidente do Desenvesc (Conselho do Desenvolvimento Estadual) e

gestor do Hospital e Maternidade São José, Paulo Mattos, destacou que a

UTI foi transportada para outro espaço, também anexo ao Hospital, que
deve entrar em funcionamento a partir de fevereiro."A intenção é investir
numa nova UTI, totalmente reaparelhada, e no redirecionamento da gestão,
colocando mais recursos para tornar o hospital uma instituição de
melhoria contínua'; explicou Mattos, lembrando que este ano foram
investidos mais de R$ 1 milhão na instituição.

Voigt anuncia secretariado da próxima administração
F liSC�OEDER - O prefeit� eleito

(;:VOlgt (PP) e o vice Luis RibasDB) anunciaram, na semana
passada os d ' .

da '

" nomes os secretanos

prOXtrna administração. A
secretaria de Obras e Saneamento
será
S ,comandada porMário Zanella;
aUdeeA' A. SocialI SSlstencla ocia por
ngrid E' h bC I

te en erger; Educação,
u tura, Turismo Esporte e Lazer
PürMi'

'

e F'
narnVogel e Administração

'lnanÇ Dl' Wl

(PMD
as por ení s�n weiss

P
B). Esta última será a única

as ta
Ih

que permanecerá com o
",esmo _ . "

O secretano do governo de
svaldo Jurk (PMDB). A

assesso' d
car

fia e imprensa ficará a

C
go do radialista Artur Chokito

�- ar'lpos.
,

VOigt r·

'

dCri _
conurmou ain a a

aÇao da Secretaria de

Agricultura e Meio Ambiente,
que deve ser implantada entre

abril e maio. A pasta também vai

incorporar o setor de Turismo,
atualmente vinculado à

Educação.
u Harildo Konell seria

o secretário, mas como não vai

dar para criar a pasta já no início
do governo, ele assumirá como

chefe de Gabinete", revela o

prefeito eleito, informando que a

Chefia de Gabinete será
,

implantada pela primeira vez no

governo municipal. Konell (PP)
é o atual secretário de Educação,
Cultura, Turismo, Esporte e Lazer.

O prefeito eleito ressaltou que
a maioria dos nomes escolhidos
não é de filiados a partido, com
exceção de Weiss e Konell.

, '''Todos estão sendo colocados não

por méritos políticos, mas por

confiança. Queremos fazer um

governo que realmente
administre não por interesse, mas

pelo melhor para todos",
discursou. O salário mensal dos
secretários é de R$ 2.310,00.
Quanto aos cargos de segundo

. escalão, disse que pretende
divulgar em janeiro. "Ainda
estamos definindo", comentou.

Voigt informou que hoje o

município conta com 191
funcionários públicos e que a

intenção é rrucrar a

administração com a equipe
reduzida "para gerar economia".
Segundo ele, todos os

funcionários serão exonerados

quando do término do mandato
de Jurk, em 31 de dezembro, e os

, concursados retornarão para as

funções de origem. "Todos estão
sendo avaliados", garantiu.

De .acordo com o prefeito
eleito, aproximadamente 50% da

arrecadação do município - em

torno de R$ 500 mil ao mês - é

destinada ao pagamento dos
funcionários. O orçamento para
o próximo ano é, de R$ 11,2
milhões. Na avaliação dele, os

recursos que "sobram" para
investimentos em obras são

poucos, por isso pretende atrair
empresas para o município.
"Temos várias áreas industriais e

empresas que já demonstraram
interesse em se instalar para que
venham empregar pessoas e

aumentar a receita do

município", explica.

quatro nomes para o governo
}ARAGUÁ DO 8UL- O prefeito

eleito Moacir Bertcldi (PL)
confirmoumais quatro nomes para
a futura administração. O

engenheiro civilAlbertoMarcatto
assumirá aGerência de Habitação,
vinculada à Secretaria de
Desenvolvimento Social. Patrícia
Hinterlholz�a será a secretária
executiva. e::arlos Alberto Dias

�.c na coordenação da
h '

o 'I
etaria de Ação deGoverno, a

ser criada. O jornalistaGeraldo José
será responsável pelo cerimonial da
Prefeitura.

J á o engenheiro civil Luiz
FernandoMarcolla deverá assumir

a Secretaria de Obras e Serviços,lb
conforme informou Geraldo José.·11
Ele disse que Marcolla e Bertolcli1
ainda estão na fase deer
"entendimentos". As pastas de:')!
Planejamento - 'que será 3"
substituída pela Secretaria de:n
Desenvolvimento Urbano - e de;2
Comunicação devem ter os nomes

divulgados ainda esta semana.·q
Informações extra-oficiais apontam'''.'!

,

o vereador eleito Terrys da Silva11

(PTB) como futuro secretário de-,b
Comunicação. Os cargos de

segundo e terceiro escalão também
devem ser anunciados nos próximos
dias.

Jurk diz que entregará as

�o�t�s- d� 'Prefeitura em -dia, """
8CHROEDER - A pouco menos

de duas semanas de entregar a

administração, o prefeito Osvaldo
[urk (PMDB) diz que entregará a

Prefeitura com as contas em dia,
de acordo com a Lei de

Responsabilidade Fiscal.
"Estamos em dia com os

fornecedores e com a folha de

pagamento, graças ao trabalho sério'
da nossa equipe e do planejamento
que fizemos ao longo desses quatro
anos, para entregar a casa em

ordem ao novo prefeito", declara.
Jurk informa que a Prefeitura

encerrou na sexta-feira as

atividades do ano e que serão

mantidos apenas os atendimentos
nos postos de saúde e os serviços
essenciais no setor de Obras.

Segundo ele, a aclministração
municipal trabalhou nas últimas
semanas em obras como o

asfaltamento da rua Carlos Krogel, -
no centro, que foi concluída na

semana passada. Também destac;d
a reforma completa da Escolal
Municipal Bracinho, reforma e

ampliação da Escola Schroeder III
e a nova creche no bairro Rio Hern,�
em fase de conclusão. "Dev�mosq
entregar a creche à comunidade
nos próximos dias", promete d1
prefeito. As atividades na crecheA
devem iniciar nos primeiros meses !2

do ano, :1.

O prefeito também afirma que" i

existem projetos aprovados este ano'?
e dependem apenas da liberação '

,

d '6de recursos estaduais e fe erais.s'
"Junto ao governo federal, temos l

dois projetos aprovados para a)1
d

,li

construção e postos de saúde, umq
no bairro Rio Hern e outro n09
Tomaselli, ambos no valor de R$ 48, 1
mil cada", informa. 13

H

q
11
6

b
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6
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MATRíCULAS ABERTAS
PARA 2005

Horário de atendimento
7:30 às 11 :50 e 13:15 às 17:00
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www.marista-jaragua.com.br
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'...,:" SOLIDARIEDADE

: Caixa fará doação de 1%
· A Caixa Econômica Federal, a Secretaria Especial de Direitos
Humanos da Presidência da República (SEDH) e o Conselho Nacional
dos Direitos da Criança (CONANDA) assinaram ontem (20/12)

i Termo de Cooperação Técnica que prevê a doação de 1 % do
: imposto de renda do banco para o Fundo dos Direitos da Criança e

: do Adolescente (FIA), em prol do projeto de implantação da Rede

; Nacional de Localização e Reintegração de Crianças e Adolescentes
: Desaparecidos.O Termo de Compromisso foi assinado pelo
: presidente da Caixa, Jorge Mattoso e pelo Secretário Especial dos
: Direitos Humanos e presidente do Conselho Nacional dos Direitos

: da Criança - CONANDA , Nilmário Miranda,
·

,.

I" FERROVIAS

I Governo de SC cria comissão
, o secretário dos Transportes Edson Bez de Oliveira formalizou
·

semana passada a criação da Comissão de Ferrovias. O grypo é
formado por representantes das Secretarias de Infra-estrutura, da
Fazenda e do Planejamento; Secretarias de Desenvolvimento

Regional de Laguna e de ltajaí. Departamento Estadual de Infra
estrutura (Deinfra); Departamento Nacional de Infra-estrutura em

Transportes (DNIT); Sindicato do Engenheiros de Santa Catarina

(Senge); Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC); Ferrovia
Tereza Cristina e Federação das Indústrias do Estado de Santa
Catarina (Fiesc). A intenção da Secr.etaria de Infra-estrutura é partir
para um projeto ferroviário definitivo, em conjunto com os

principais interessados, delineando o que será melhor para Santa
Catarina nesta área.

.. LOTECA

Calendário de vendas sofre alteração �,\
Desde ontem, (dia 20) e a até o dia 26 de dezembro, as apostaslii'.:
para Loteca e para o l.otoqol estarão suspensas - devido ao recesso

de fim de ano dos clubes. As apostas para os concursos 145 da
Loteca e 147 do Lotogol começam no dia 27 de dezembro e

seguem por duas semanas ininterruptas (até às 14 horas do dia 08
de janeiro).

.

A partir dos concursos 146 da Loteca e 148 do Lotogol, os períodos
de venda e apuração voltam a ocorrer normalmente.
A Caixa Econômica Federal é a Patrocinadora Oficial do 'Comitê
Paraoii'mpico Bra�il�ir�:

. " �, "", .

Quina
concur�o: 625�

J 2 - ,24,- 32,
40 -42 - 59

concurso: 1388
06 - 39 - 48
52 - 57

Loteria Federal
concurso: 479

03 - 06 - 07 - 14 - 15 - 2.0 - 28
36 - 43 - 4748 - 50 - 60 - 63
65 - 72 - 78 - 8Ó - �1 - 96

.

concurso: 03894
1° Premio: 47.046
2° Premio: 63.816

3° Premio:69:728
- - .. .

4° Premio: 02.720
5° Premio: 56.507

fi.} 16,00

... -
EM GUARAMIRIM

Rua 28 de Agosto. 1939
Sala Q2 • 373·1065

EM JARAGUÃ DO SUL
Av. Getúlio Vargas. 158 . 275-0583
Av. Mal. Deodoro, 183 • 371·7365

ShOPPin� tento, Breitheupt . 372-1678

\

.. - - " - .. ---- -----

-----------�-
------ ..

---.� I
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CONSUMO

Vendas s·uperaquecidas com
a proximidade do Natal

MARIA HELENA DE MORAES

..Celulares, CDs,
DVDs, máquina
digital e livros são os

campeões de vendas

JARAGUÁ DO SUL - Ao lado
dos CDs, OVOs e máquinas
fotográficas digitais, os livros'
estão na lista dos produtos mais
vendidos neste Natal, Títulos
famosos e já consagrados pela
crítica nacional são os mais

procurados, mas as publicações
de auto-ajuda também são

lembradas na hora de presentear
amigos ou parentes. O mais

procurado nas livrarias locais é

o "Código da Vinci", do escritor
norte-americano Dan Brown,
que vendeu 15 milhões de

exemplares ano passado, quando
de seu lançamento.

A sócia-proprietária I

Grafipel, Sallv Neitzel

Caropreso, afirma que o

mercado editorial brasileiro
cresceu bastante nos últimos

anos, oferecendo livros para
todos os gostos, estilos e preços.

SÇl,Uy, salieÍ;ltq que .as vendas
deste final de ano estão

RAPHAEL GÜNTHER

"Best sellers" também são campeões de venda neste Natal

Preços dos combustíveis
continuam inalterados na cidade

JARAGUÁ DO SUL - O preço
da gasolina continua o mesmo'

desde a semana passada, quando
foi anunciado o reajuste médio
de 0,9% em decorrência da

alteração na base de cálculo do
ICMS (Imposto sobre a

Circulação de Mercadorias' e
Serviços). Mesmo com um

�uposto� prejuízo médio de R$
0,022 por litro, os proprietários de
postos de gasolina de Jaraguá do
Sul preferiram não r�passar o

reajuste.
O proprietário da Rede Mime

de Postos de Combustíveis, Paulo
César Chiodini, afirmou ontem
que vai esperar mais uma

semana para tomar uma decisão.
Ele diz que prefere esperar para
ver como se comporta o

mercado. "Se a concorrência

não repassa, nós acompanhamos,
mas ainda esta semana vamos

tomar um decisão", anuncia
Chiodini. A Rede Mime tem

sere postos de combustíveis em

Jaraguá do S�l e mais 15 em

Santa Catarina e no Paraná.
Em Guaramirim, o reajuste

também não foi repassado e os
preços dos combustíveis
continuam o mesmo. Gerentes e

frentistas afirmaram ontem que
o último aumento foi no final de
novembro e ninguém arrisca uma

previsão para os últimos dias do
ano. "Ficamos sabendo na hora

que o preço sobe. Nunca antes",
comenta um frentista de
Guararnirim quepriteriu não �e

identificar.
A mudança na base de

cálculo do ICMS aconteceu

duas vezes, somente este mês.

O técnico da Secretaria da

Fazenda, Pedro Mendes,
explica que, em toda a

quinzena há uma pesquisa de

preços nas dez maiores cidades
de cada Estado. Uma vez

medidos os preços, eles são

repassados à Comissão
Permanente de Assuntos

Tributários, que os publica no

Diário Oficial da União e é

sobre esse preço médio que
incide o imposto.

• A base de cálculo dos

combustíveis já havia sido

reajustada em 1 ° de
dezembro. A alteração da
semana passada foi a

segunda do mês de
. dezembro.

• O último reajuste no

preço dos combustíveis foi
autorizado em 27 de

novembro, quando os

valores cobrados
aumentaram em R$ 0,12 o

preço da gasolina.

" I "
exce entes , com um aumento
de até 15% em relação ao mesmo
período do ano passado. Parte
desse crescimento. deve-se ao
sucesso do livro "O Código da
Vinci", que j á vendeu 40�
exemplares entre novembro;
dezembro.

A venda de máquina;
fotográficas digitais também �
um dos artigos que mais est�
vendendo neste Natal. D�acordo com o vendedor de uma

loja especializada do Centro:I
Paulo Roberto Berri, a procura
pelo equipamento aumentou em

200% em relação ao segundo
semestre do ano passado, "O.
preços também baixaram.t
cresceu a oferta", afirma Berri.

O gerente de uma lo)a
especializada em CDs e OVDi
do Centro, Leonardo Locatelli,
também se diz satisfeito coma.

vendas. D� acordo com ele, estão
sendo vendido.
aproximadamente 20 DVOs por
dia e mais de 200 CDs. "Este ano

as vendas estão 25% melhore.

que o ano passado", reforça
Locatelli. Segundo ele, nem a

entrada de concorrentes forte.
no mercado local te',

atrapalhado' as ve�das' em seu

estabelecimento.

Dólar fecha em forte queda
apesar da intervenção do BC

DAREDAÇÃO-O dólar comercial
fechou comdesvalorização de 1,25%,
cotado a R$ 2,677 na venda e a R$
2,675 na compra.Acotação é amenor
já registrada neste ano e também a

'

maisbaixa desde 17de junhode 2002,
quando atingiu R$ 2,682. O Banco
Central interviu, comprando dólares
esta tarde, mesmo assim a moeda
encerrou o pregão em queda,
informou o site do Terra.

O Banco Central realizou mais

um leilão de compra de dólares no
mercado nesta segunda-feira e,

segundo operadores, comproumoeda
norte-americana a R$ 2,689. O
anúncio fOI feito quando a divisa: caía

0,85% e era negociada a R$ 2,688.
Logo em seguida, o dólardesacelerou
a baixa para 0,70%, aR$ 2,69'2.

OBC quebrou um jejum de dez
meses no início de dezembro e voltou
a realizar leilões no mercado. De
acordo com autoridades do banco, as
compras servem para recompor
reservas internacionais.Omercado
também registrava poucosnegócios
devido à aproximação das festas de
final de ano, quando muitos

investidores saem de férias.
Esta tarde, a taxa de risco-Brasil,

medida pelo Embi+ do banco JP
Morgan, registrava queda de 1,26%,
aos390pontos.Éomenornível desde
outubro dé 1997. No mercado
secundáriode bônus soberanos, oC
Bond, umdos títulosmais negociados
da dívida do governo brasileiro, subia
0,43%, cotado a 102,19% de seu valor
de face. '

Os juros de prazos mais longos

• O dólar comercial fechou
com desvalorização de

1,25%, cotado a R$ 2,677 na

venda e a R$ 2,675 na

compra,

• O Banco Central realizou

mais um leilão de compra
de dólares no mercado
nesta segunda-feira e, \

segundo operadores,
comprou moeda norte

americana a R$ 2,689.

voltaram a cair na Bolsa de

Mercadorias & Futuros (BM&f1
dr' 1i dos 01

nesta seguh a-terra. o
.

ter'
contratos de depósitoS m

.

irnento3financeiros (DI) com venC

partir de outubro de 2005 recuararn
I d alareiNa Europa as bo sas e v

dgun W
fecharam em alta nesta se

.

feira impulsionadas pelos ga��,
• 'aboll'recordes das ações da propn beece U

de valores de Londres, que r

oferta de aquisição pela Euronext.."nCl)
Osmercados de valores asa

.

dê
. corntúllfecharam sem ten encm

I

19u[11�nesta segunda-feira. Em a
.

praças o recente 8;umentodOS;:de petróleo internaClOnaJS es

d �\
as ações de petrolíferas e refina{ �\T1

bIs 10W'�
enquanto as demais o s�srreerabatidas pela fraqueza deW:

na sexta-feira.
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o TEMPO NO NATAL

Muito calor e variação de clima
H

\

•
<

estao previstos para a semana
CtSAR JUNKES

Ti. Prot�gidos do frio, os funcionários nem ligam para o calorão

ola CElICE GIRARDI horário comerciale o único refresco é
a água da torneira. 'Aqui não tem

moleza, tem que ter força para

agüentar".
(
Sena construçãocivilo calor é um

problema, numa fábrica de sorvetes

ninguém liga se o sol está forte. Gente
como o auxiliar de produção Jonas
Diereings. Há quatro meses

trabalhando na sorveteria, é

responsável pela câmara refrigerada.
Vestido de jaqueta e luvas, o auxiliar
de produçãogosta do que faz e só se

preocupa quando tem que sair para
um lugarmais quentequando termina
o trabalho: "A diferença de

temperaturapode fazermal".O colega
Diego de Souza Hames está há um
ano e doismeses na empresa e diz que
o trabalho nesta época aumenta, mas
muito "saboroso". Se depender da
previsão do tempo, certamenteDiego
vai ter que trabalhar muito mais:

segundo o meteorologista \Ronaldo
Coutinho, a previsão é demuito calor
nospróximos dias.

iPrevisão até o Natal

'D; I

:lIi, � Vai chover de vez

::; em quando até o

101 'Natal. Depois tem
por Sol até o Ano Novomo

rça ]ARAGUÁDOm-Atemperatura

na /ubiueosolapareceu: foio quebastou
'w ;para quemuita gente corresse para a

e,
raia,Ontem, a temperatura demais

, ,de 35º dificultou bastante 'a vida deseu

quemtrabalhasobosol.Casodomestre
de obrasArgeuSilva dos Santos. Há
25 anos trabalhando na construção
civil, ele dizque no verão o trabalho é
maisdifíCll,masnão se intimida como

I· calor. Ele e outros oito funcionários
I usam protetor solar, mas de vez em

quando até se esquecem. "Nós temos
apelemais escura, então não sofremos
,tanto.,Há alguns dias um outro

:funcionário branquinho não tomou
CUidado e saiu bem queimado",
;Conta, Os pedreiros trabalham no

As chuvas fortes, que atingiram Santa Catarina nos últimos
dias provocaram vários danos pelo Estado. A menina
Lucimara de Oliveira Filipiaki, 12 anos, foi arrastada ontem

pela correnteza do rio Passo dosIndlos, no município de

Chapecó. O corpo da garota continua desaparecido. A

menina e s t a va em companhia de amigos quando
escorregou, caiu no rio e foi levada pela correnteza.

Em Bio do Sul, região norte catarinense, um luminoso de
uma lanchonete, caiu com a força da ventania e chuva
também na tarde de ontem. Duas pessoas ficaram feridas.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, os munlctpios de

Chapecó, Rio do Sul, Videira e Joaçaba sofreram destruições
com o temporal, que não teve duração superior a 30
minútos. Casas ficaram destelhadas, árvores tombaram e

ruas ficaram alagadas.
Segundo o serviço de meteorologia, a tempestade foi
causada pelas altas temperaturas que fizeram ontem em

todo o estado. A previsão para hoje é de que os termômetros
assinalem 30 °C e�Florianópolis, com chuva para o final da
tarde.

A tendência para o tempo a Natal é de instabilidade, ou
seja, chuvas ocasionais e tem eraturas variadas. Segundo
Ronaldo Coutinho, o sol predomina entre hoje e amanhã.
De quinta-feira até domingo (25), há possibilidade de chuva
à noite e chuva fraca na região Nordeste do Estado e as

temperaturas estarão mais baixas. O sol predomina no.Oeste
do Estado.Amanhã e quinta-feira o tempo fica instável,
indicando chance de chuva do centro para o litoral do
Estado com aberturas de .. sol. O tempo deve ficar nublado

,

no centro-norte. A temperatura deve cair 'hoje 'no finalrdo

dia, especialmente no litoral sul. Até sexta-feira o tempo
deve ficar bom, na maior parte do estado, com possibilidade
de garoa no Nordeste e litoral norte do Estado.
A madrugada deve ser de friç> do centro para o litoral.
Somente no Oeste a temperatura deve ser mais elevada. Já

para o litoral o clima será frio para a época. Em São Joaquim
a previsão é de temperatura na casa dos seis graus.
Não há registro de grande volume de chuva. No litoral, o
sol deve predominar a-partir do Natal, mas os temporais no

final de tarde serão constantes, principalmente na última
semana do ano. Quem quiser saber as condições do tempo
para os próximos dias pode ligar para a previsão de Ronaldo

Coutinho, no 900-1600. '

CFlAPECÓ E REGIÃO OESTE
I MÉOIA24°
I'
I

Esta previsão é válida até sábado, .25. A partir daí
devem ocorrer mudanças. Na maior parte do Estado.
deve prevalecer o sol até o Ano Novo. com pancadas
de chuva de vez em quando.

GERAL

CP NOTAS

� ENSINO SUPERIOR,
MEC divulg� lista dos pré-selecionadosdoProuni
o Ministério da Educação divulgou, nesta segunda-feira, a relação
dos alunos pré-selecionados na primeira fase do Programa
Universidade para Todos (ProUni). No total, a primeira etapa de

inscrição recebeu mais de 189.044 pedidos. Para saber se o seu

nome está entre os pré-selecionados, basta clicar no site do ProUni

(www.mec.gov.br/prouni) digitar o número de inscrição do Enem

e o número do CPF.

� NOVA CHANCE

Inscrições paraO preenchimento devagasabertas
A s inscrições para vagas abertas seguem até o dia 31 de
dezembro. A ficha de inscrição estará disponível
exclusivamente na internet. O resultado dessa segunda etapa
vai ser divulgado no dia 3 de janeiro. Todas as instituições de
ensino superior credenciadas no ProUni oferecerão acesso à
Internet a qualquer candidato. Além disso, o ProUni tem uma

i

rede de parceiros que disponibilizará acesso à Internet aos
candidatos de sua comunidade. Para saber se há um local

próximo de sua casa, o estudante pode ligar para o 0800
616161: Os candidatos deverão comparecer à instituição de
ensino superior na qual tenham sido pré-selecionados no

período de 3 a 21 de janeiro de 2005, para a comprovação das

informações prestadas na ficha de inscrição. OProUni oferece
118.078 vagas em 1.142 instituições de ensino superior, entre
filantrópicas e privadas, estas com ou sem fins lucrativos, em
652 municípios de todos os estados e do Distrito Federal. Deste

total, 76.037 são bolsas integrais e 42.041 são bolsas parciais
de 50% cJIIvalor da mensalidade. Para estudantes que se

aut declararem afrodescentes ou indígenas, o ProUni destinou
12 vagas.

�
, JARAGUA DO SUL

BombeirosVoluntários recebem recursos

O governo do Estado repassou RS 15.0 mil em subvenção
socialpara a Associação de Bombeiros Voluntários de Jaraguá
do Sul. O recurso representa um acréscimo de RS 20 mil no
valor que foi repassado pelo Estado aos bombeiros de

Jaraguá do Sul no ano anterior. O aumento no repasse de

subvenção social para os bombeiros voluntários de Jaraguá
do Sul, que em, 2003 receberam do Estado RS 130 mil, foi
possível através do projeto do deputado Dionei Walter da

Silva, que corrigiu a Lei Complementar 253. Essa lei
estabelecia um teto, limitando os recursos concedidos pelo
governo do Estado às associações de bombeiros voluntários
em no máximo RS 36 mil.

� INAUGURAÇÃO
Centro da Juventude e Família entregue hoje
A Prefeitura de Jaraguá do Sul, através da Secretaria de

,

Desenvolvimento Social e Habitação, inaugura o Centro da
Juventude e Família em cerimônia prevista pará as 16h de hoje na,
Rua Arthur Breithaupt, s/n=, no Loteamento Firense, bairro Ana:
Paula V. Construída em um terreno de 7.359 m2 e com uma área'
de 2.756 rn-, a obra teve um investimento de RS 1.184.489,00,

,

divididos em recursos federais (R$ 350 mil); do FIA - Fundo' da
Infância e Adolescência (RS 500 mil) e do município (RS
334.489,00).9 Centro da Juventude e Família foi criado para ser

um espaço de relacionamento, para integração de jovens através
do ensino para o trabalho, o lazer e cultura. Dois programas
funcionarão no local: a Casa de Apoio ao Adolescente e o Projeto
Oficinas.

� CENTRO DA JUVENTUDE

Atendimentu à comunidade,
Transferida da Rua José Emmendoerffer, na Vila Nova Brasflla -

'onde estava instalada no mesmo prédio em que também
funcionam o CAPS (Centro de Atendimento 'Psicossocial) e a

AADAV (Associação dos Deficientes Auditivos e Visuais), a Casa
de Apoio atua na melhoria das relações familiares e no

desenvolvimento pessoal de adolescentes. Atualmente há

disponibilidade de 60 vagas/dia para jovens com idade de 12 a

18 anos incompletos, que são atendidos em período
complementar ao horário escolar. Já o Projeto Oficinas oferecerá
160 vagas/dia para adolescentes que queiram participar de
atividades como teatro, capoeira, marcenaria, dança, iniciação
musical, costura, diversas modalidades de arte, informática e

esportes.

Fone/Fax: (47) 370-&655
.!.... ���,�.W�I���.�.�..... 9�����, ..... �.�.�..� ... �Jm�����.�.���(I_�..... ��I ..• �Ç ..
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Equipe de Bicioross procura
."

.
."

.

patrocínio para o prOXlmo ano
,

jARAGUÁ DO SUL- Depois de
conquistar 362 troféus em 2004,
o' próximo desafio da Equipe
] araguaense de Bicicross é

conseguir um patrocínio para a

próxima temporada. Segundo o

diretor da equipe, ValdirMorettí,
o contrato com o atual
patrocinador, Duas Rodas,
venceu e ele ainda espera a

resposta de algumas empresas até
janeiro, pois o calendário de

provas já começa em fevereiro.
"Estamos procurando alguém

para apoiar nossa equipe. Caso
não consigamos, corremos o risco
de ficar de fora das competições",
comentou Moretti. Segundo ele,
esse foi um dos melhores anos

para o Bicicross jaraguaense. A

equipe conquistou o 15° título

Estadual, na categoria Clube e

Equipe, além da Copa Duas
Rodas. Ficou em segundo lugar
no Sul-Brasileiro, também nas

duas categorias.
Individualmente foram três

títulos brasile iros, oito sul

brasileiros, sete estaduais e dez
na Copa Duas Rodas. Para

Moretti, a maior surpresa foi
Fábio Prieber, categoria 19/24
anos, conquistar o troféu do Sul
Brasileiro.

"Esses resultados vêm

confirmar que somos a estrutura

mais forte e o melhor clube do
Estado. Precisamos ter

continuidade para o próximo
ano", disse Moretti. (JP)

Joyce Moretti (esquerda) foi campeã brasileira na Eltte Woman

Falecimentos
Faleceu às 12:00h do dia 17/12, o senhor José Abelor

Negherbon, com idade de 46 anos. O velório foi realizado na

Igreja Nossa Senhora Aparecida e o sepultamento no Cemitério
da Barra do Rio Cerro.
Faleceu às 1 O:20h do dia 19/12, o senhor Alfredo Meldola,
com idade de 94 anos'. O velório foi realizado na Capela da Vila
Lenzi e o sepultamento no Cemitério da Vila Lenzi.

Faleceu às 17:00h do dia 19/12, o senhor Inildo Krieser, com
idade de 30 anos. O velório foi realizado na Igreja Católica de
Santa Luzia e o sepultamento no Cemitério de Santa Luzia.

TERÇA-FEIRA, 21 de dezembro de 2004 ,*,.JiIGI1.'tXt'g.,,,••

PRÊMIO INCLUSÃO DIGITAL

Alunos mostram seu talento
e a escola ganha R$ 20 mil

CELlCE GIRARDI CESARJUNK�

... Estudantes e

professora contam

como foi o projeto
campeão nacional

'jARAGUÁ DO SUL - A Escola

Municipal de Ensinei Fun
damental Ribeirão Molha
recebeu o primeiro prêmio
nacional do Projeto Telemar de
Inclusão Digital. O concurso foi
dividido nas categorias empresa,

'

escola, universidade e orga

nização-não-governa-mental. A
coordenadora do projeto, Karin
Bartel, desenvolveu com os 26
alunos da quarta série uma

página na internet, mostrando a

escola sob o ponto de vista dos
- estudantes. O trabalho envolveu
todos 'os 230 alunos, com

entrevistas, opiniões, e

principalmente buscando a

história da escola,
Com o projeto muitos alunos

tiveram a oportunidade de ter

contato com o computador. Foi
o caso da estudante ]éssica
Gonchorke, que ficou

responsável f)elo, estudo e

'levantamento da educação
básica. Depois da pesquisa, levou
as informações para a página.
"Foi um desafio fazer este

trabalho, porque muitas crianças
não sabem ler e escrever, então
tivemos que fazer uma página de

figuras, quadrinhos e jogos.
Adorei trabalhar neste projeto,
porque conheci bem mais como

Alunos da quarta-série que ajudaram a fazer a página na Internet e a escola a ganhar o prêmio

usar o computador e a internet",
comenta a menina.

A professora, que 'é esp
ecialista na área de informática
em empresa e escola, diz que já
desenvolveu este tipo-de trabalho
em outras escolas e até na

educação de jovens e adulto,s. E

o concurso lhe deu a

oportunidade de levar o projeto a

conhecimento nacional. A

professora ganhou como prêmio
um notebook, e a escola recebeu
R$ 20 mil para dar continuidade
no projeto. Segundo Karin, a

intenção é desenvolver um

trabalho com a 'comunidade, "O
Senai já entrou em contato

oferecendo tecnólogos para
trazer informações sobre,
informática e a Casa -da

Amizade para auxiliar em cursos

de alfabetização e digitação pra'
idosos", adianta.

A primeira "Feira de Ministérios" reuniu aproxi
madamente 400 pessoas durante o' último sábado. As

atividades aconteceram na Casa de Oração Para Todos Os

Povos, rua Max Wiilhelm,289.

ACOMPANHE O PILOTO
PELO SITE

Torcedor morre durante as

comemorações em Santos
SANTOS - O torcedor santista

Uelinton Lopes dos Reis morreu
na madrugada de ontem, em

Santos, durante as comemorações
pelo título Brasileiro, conquistado
pelo Santos com a vitória por 2 a 1
sobre o Vasco da Gama. O
torcedor caiu da carroceríadeum
caminhão, onde festejava o título,
e em seguida foi atropelado por
um ônibus. Uelinton tinha 22 anos
e é;a da cidade de Diadema, na
Grande São Paulo.

N a noite de domingo, pelo
menos 20mil torcedores tomaram
a Praça da Independência para

festejar, mas a o que se viu foi
muita briga e confusão. Numa
dessas brigas, um torcedor foi

pisoteado no chão, quando já

�.c:;��fJj::tc
Paraficar de bem com a vida!

t SODY BAlANCE
t BODY COMBAT

tBODYJAM
tSODYPUMP
t GINÁSTICA LOCALIZADA

t MUSCUlAÇÃO
t NATAÇÃO ADULTO E INFANTIL

tPOWERPOOL
t HIDROG1NÁSTJCA

�LEXlBILlDADE DE HORÁRIOS E DE MODALlD�DES .

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

Amigos da
Informação'

371 6524 371 2322
,.,

estava inconsciente em razão de

golpes que havia recebido,
Imagens da televisão flagraram a

agressão. O torcedor foi levado ao

Pronto Socorro Central e até o

meio da manhã ainda não se tinha

informações sobre seu estado de

saúde. Para controlar a multidão,
havia apenas 70 policiais militares.

Além da morte, a festa pelo
título na Baixada Santista deixOU

como saldo vários atoS de

vandalismo. A polícia registrOu3!
ônibus depredados em Santos 26

,

em São Vicente e dois na Prata

Grande.
CURITIBA - O torcedor do

I'
. sofreuAt enco Paranaense que

.

I � b m razão
grave esao na ca eça, e

L d Arenade uma queda no 10SSO a

1
da Baixada atrás de um dos gOds,,

do i
rÓ: daparti3minutos antes o mlC10

de doming� contra o BotafOgo,
.

te e seiJl
continua inconSClen

identificação no Hospital Cajurdu,'d' OS e
em Curitiba Os me ic

I �

.

'do deram-lhe OS
p antao no esta 10

foi
primeiros atendimentoS e ele

levado rapidamente para
o

,�

, 'porhospital onde resplra, j
aparelho. (JP),
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CLÁSSICO

·Masters de Juventus e Joinville empatam em 1 xl

competição.
O Vitória conquistou quatro

títulos no ano: Taça Pomerode Toto (9), do Vitória, marcou dois gols do time do Rio da Luz

(duas ca regerias}, 1 a Divisão Elton, da Vila Lalau, levou o Vila rJlau. Forammarcados 83 gols Jaraguaense de Futebol Amador, foi o melhor. O futebol da nossa

, (Aspirantes) e o Sênior, além de troféu de defesa menos vazada, em 24 partidas, tendo amédia de Rogério Tomazelli, o ano foi bom cidade evoluiu muito e a ascensão
além de Toto, Rui, Rogério, Tino, dois segundos lu�res: Ia Divisão com oito gols sofridos. O atleta 3,45 gols por jogo. para o esporte da cidade. "Em do Juventus e da Malwee so
Ilton, Helio, Kaska e Silvinho. O (Titulares) e Taça Intermunicipal. destaque foi Paulo, também da Para o presidente da Liga cinco anos à frente da Liga, esse ajudou o amador", comentou.
t .

.

•
'

'��------------------------------ -------------�--------------------�----------------------------�---------

Malwce é campeã da Copa knérica de, Futsa

Falcão e Ronaldinho Gaúcho são os melhores

JULlMAR PIVATTO

�Na preliminar, 0,
Vitória venceu a

Vila Lalau e levou
o título do Sênior

}ARAGUÃ DO SUL - Um dia

para relembrar a recente história
do futebol catarinense. Masters do

Ju'ventus e do Joinville se

enfrentaram no sábado, no Estádio
João Marcatto, em partida
beneficente, e empataram em lxl,
com gols de Fabinho, para o Jec, e
Valmor, para o time jaraguaense.
Cerca de 600 quilos de alimentos
foram arrecadados e repassados
para a Paróquia São Sebastião, de
Jaraguá do Sul.

O tricolor começou o jogo com
Mareio, Daniel, Gomes, Valmor,
Itamar, Zé Mario, Alcir, Carlos

/Alberto, Ricardo, Índio e Alaor,

}ARAGUÃ 00 SUL - Com duas

goleadas (13x6 e 8xl), a Malwee
venceu o Kansas, em Lima (Peru) e
fechou o ano de 2004 com o título
da Copa América de Futsal. É o

segundo título de equipe brasileira
na competição. O primeiro foi do
Carlos Barbosa, em 2003. Com a

conquista, os jaraguaenses disputam
a final da Copa Intercontinental,
ainda em data e local a ser definido

pela Fifa.
Mostrando a superioridade

esperada, aMalwee não encontrou
dificuldades para vencer'as duas

partidas. Na primeira partida, o

destaque foio ala Falcão, comquatro .

gols. Os outros gols do time de

Jaraguá do Sul foram de Xande (2),
Valdin (2),Márcio (2), Chico, Fiu e

Xoxo. Luiz Bezerra (2), Carlos Souto
(2), Rafael e Luís marcaram para o

DA REDAÇÃO - Dois brasileir;s
foram consagrados na tarde de

ontem, em Zurique, na Suíça. O
ala daMalwee, Falcão, e o atacante
do Barcelona, RonaldinhoGaúcho,
receberam o prêmio de melhor do
mundo no Futsal e no Futebol,
respectivamente. Falcão foi eleito
após conquistar o terceiro lugar da
Copa do Mundo de Futsal,
disputada em novembro em

Taiwan.

Já Ronaldinho foi anunciado
ontem, com 620 votos, contra 552
do francês Henry e 328 do
ucraniano Schevchenko. O
atacante disse de estar muito

feliz de estar relacionado entre

os três melhores e que pretende
continuar no Barcelona. "Quero

Joinville jogou comMichel, Duda,
Rafael, Adilsão, André Mineiro,
Pachequinho, [orginho, Paulino,
Julinho, Adriano e Fabinho, além
de Zé Carlos Paulista, Fantick,
Aldacir e Emilson.

SÊNIOR - Disputando a

sexta final de campeonato do ano,

a Sociedade Recreativa Vitória

conquistou no sábado, no João
Marcatto, o título do 17°

Campeonato J araguaense de
Futebol Sênior. O time do Bairro
Rio da Luz venceu os Veteranos
da Vila Lalaii por 3xO, com os três

gols marcados no segundo tempo.
Toto marcou aos 16 e aos 22

minutos e Noli, aos 30, fazendo o

quinto gol dele na competição,
assumindo a artilharia da

Kansas.
·N a partida decisiva, os

jaraguaenses não encontraram

dificuldades para confirmar o título.
Até os cinco minutos do primeiro
tempo, aMalwee já vencia por 4xO,
comgols deChico,Márcio, Paulinho
e Xande.Na etapa final, os peruanos

,

até que tentarammelhorar o setor

defensivo,mas logo sofreramo quinto
gol comValdin. Fiu, Paulinho e Leco
marcaram os últimos três daMalwee
e Marco Maia descontou para o

Kansas..
A equipe chega hoje em Jaraguá

do Sul, mas a assessoria da equipe'
não soube informar a hora e o local
da recepção. Os jogadores entram
em férias e devem voltar aos

treinamentos emmeados de janeiro,
já se preparando para a Taça Brasil
2005, em data ainda a ser definida.

fazer parte de uma nova era'

vencedora no clube e não tenho

planos de me transferir", disse
Ronaldinho, que' é o. quarto
brasileiro a. conseguir o título.
Antes dele, Ronaldo, Rivaldo e

Romário já haviam sido

premiados.
O ala da Malwee quer

continuar em Jaraguá do Sul. O
contrato do jogador vai até 2005,
com possibilidade de prorrogar
até 2007. Falcão vem sendo

sondado por vários clubes

europeus, mas nunca escondeu
o desejo de continuar na cidade.
Ele foi eleito o melhor jogador da
Copa Sul-Americana, em

setembro, onde a Malwee

conquistou o título.

Valmor (cabeceando) fez o gol do Juventus no amistoso

A primeira fase será disputada em
duas cidades: Jaraguá do Sul eCarlos
,Barbosa (RS), e a fase final será

disputada nomunicípio gaúcho.

• Mesmo com a frustração
de não dlsputar o título da

Liga Nacional, a Malwee

conquistou o

pentacampeonato Estadual

da Divisão Especial e o vice
nos Jogos Abertos.

.• Além dessas conquistas,
o título Sul-Americano, em
setembro, e agora a Copa
América foram os

primeiros conquistados
fora do Brasil.

W$jgwwl:__Wil__W1"·@I]Z_ZO

r�lmpíilso
Epltácfo Pessoa 1081 . CentrO

CEP 89251-100. Jaraguâ do Sul. se
Fone (47) 215 1862

academiaimputso@lellll.com.br

Falcão pretende continuar

jogando na Malwee

'A
Marlsol S.A.
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40 anos bem na to.
Nossa maior emoção foi contar com você. Somos mais de 5.000 colaboradores, amigos e parceiros.
Juntos, vivemos um grande ano, pleno de sucesso' e Feli;:/Natal e um grande Ano Novo.
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Associação dos Comercia_ntes
de Materiais de Constru��o de

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

Aproveite melhor a luz
natural em sua casa
A luz contribui muito para a criação da atmosfera de
uma casa. Por isso, é um dos elementos indispensáveis
na decoração de uma casa. As sombras, a escuridão e a

luz podem modificar não só o espaço e o estilo de uma

casa, como também o seu aspecto. Muitas vezes
servimo-nos da luz natural das nossas casas, não
dando importância às ilimitadas possibilidades que
temos para a melhorarmos com recurso à iluminação
artificial.

Luz. Apenas isso. Um ambiente pode se tornar mais

agradável e mais ou menos amplo dependendo da
luminosidade.
Na verdade, hoje no mercado não faltam recursos

para trabalha-Ia, não existindo motivos para grandes
preocupações.
Se tiver uma vivenda grande, e quiser torná-Ia mais

aconchegante, pode recorrer a painéis de vidro no

telhado. Estes deverão estar dispostos de forma a

proporcionar maior iluminação. No interior da casa,
os espaços são invadidos por luz natural, que é
refletida de diversas formas em paredes e pisos, de
acordo com a hora do dia.
As várias divisões podem usufruir a claridade que
entra pelo teto, se possuírem grandes portas de
'vidro, fazendo com que a claridade invada toda a

casa.

Os casos de excesso de luminosidade também
merecem igual atenção, tendo nas cortinas um dos

principais recursos. Cores e texturas permitem maior,
ou menor bloqueio de luz, tornando os ambientes

S,f.�IQS.l\..C..Q.btS.LD�B8 _

• A altura das mesas de cabeceira - é preciso
considerar a altura das mesas de cabeceira, e assim

optar por candeeiros com um pé mais ou menos alto.
• A intensidade da luz - As lâmpadas incandescentes
leitosas agridem menos os olhos.
• Ler na cama - Abajures com a base estreita e a

cúpula larga. Estas peças são ideais para as mesas-de

cabeceira, porque ao direcionarem a luminosidade

para cima, protege os olhos da luz di�eta e fornece ao
mesmo tempo a claridade necessária. '

• A falta de espaço - para poupar espaço poder-se-á
utilizar abajures de parede ao invés de abajures de pé.

Florisval Enke Junior
Arquiteto, designe r de interiores e paisagista - Contato: (47) 9992 4577 - juniorenke@hotmail.com

rMicar
MAT. DE CONSTRUÇÃO

Rua Major Julio Ferreira, 258- ,

, Vila Lalau- Jaragua do Sul I

Fone: (47) 275-1858

BARRA
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

.216-2000
Rua FellclaRo BanoUR',mo· B. do Rio Cerro

mais agradáveis,mesmo nos dias mais quentes.
Atenção, no momento de escolha dos vidros,
tijolos, telhas de vidro, portas,jane� e painéis,
as opções são muitas, mas a qualidade do
material também interfe, resultado

'desejado. Hoje,já exist "vários tipos de vidros,
desde termo acústi s, com diversas espessuras
e cores. Podem apresentar ainda uma pelfcula
que retém os raios UVA e UVB.

Iluminação em dormitórios
Escolher os abajures para as mesas-de
cabeceira parece tarefa fácil, mas, tem
os seus segredos. Para que a escolha
seja a ideal, há certos fatores que se

tem que ter em conta.

Em primeiro lugar, há que saber qual a
utilidade daquele tipo de iluminação.
Se for apenas para iluminar
suavemente o quarto na hora de
dormir, candeeiros que permitem uma

luz difusa como os que são
constituídos com peças leitosas, são os

ideais. Porém, se a luz tiver outras utilizações
como, por exemplo, para a leitura, é conveniente
que o candeeiro permita uma luz dirigida e que

A cozinha deve
dar um ar acolhedor
A iluminação na cozinha centra-se numa luz geral que
normalmente é fluorescente. No entanto, para as zonas

de trabalho é conveniente termos distintos pontos de
luz nos armários.
Se na cozinha existe uma zona de refeições, optaremos
por lâmpadas de teto que iluminem o centro da mesa e

que evitem o encadeamento daqueles que comem.
Estas luzes oferecem um caráter acolhedor.

Banheiros
No banheiro devemos fugir do hábito de utilizar um
único foco por cima do espelho, evitando desta forma
as sombras.
Convém colocar luzes laterais de igual intensidade, além
de uma luz geral (fluorescente) no teto.

IlJMIlZAO.
MArlMAI' " CO.f.flrio

FIGUEIRA
MATERIAIS DE CONSTRUçAo

"'310-4508
,,310-4991

Fone/Fax
371-4139

Do fundamento ao acabamento
de sua obra

'

Te/. 47. 376-2929

Rua: João Planincheck, 1832 -

Nova Brasília· Jaraguá do Sul
Rua José Theodoro Ribeiro. 2193 • SI,02Rua Robeno Demann. 491· Czerniewicz

Bonalli
Comércio de Materiais

Construção Ltda. ARTE LAJE
Nosso negócio é concreto

275-3462 370-7294
Rua Angelo Schiochet, 77 - Centro Rua João Franzner, 153 - São Luiz
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CLASSIMais
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ÁGUA VERDE- vende
se cl 106,00m2, terreno
c/442,00m2.R$
78.000.00.Tr: 371-2357

· CRECI8054
I

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

SCHROEDER I- vende
se alv. 100m2, de frente
pI asfalto, próx.
escola. Aceita carro.Tr:
374-5444

VENDE-SE - sobrado,
alv., el 90m2, terreno el
460m2. Aceita imóvel no
mesmo Vlor em

Jaraguá.Tr: 9125-9258

VILA NOVA - vende-se
alv., terreno el 625m2.
R$ 80.000.00.Tr: 370-
7760 ou 8807-3574 ct.
Lucindo

RIO DA LUZ - vende-se VENDE-SE - el 348m2,
- cl 167.490m2, .el casa próx. a PrefJaraguá,
de mad. + 2 ranchos, el ,ótimo 10e.R$ 27.000,00
nascente.as 100.000,00 Tr: 9952-7337

neg.Tr: 370-8097 CRECI
9839 el Tina

Recruta e seleciona para admissão imediata as
seguinte� vagas:

AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Todos os setores (JE - ES - MO)
AfiADOR DE FERRAMENTAS (6796 ES) .

ANALISTA DE MÉTO.DOS E PROCESSO (6798 ES)_ I'ARTEFINALlSTA (6708 JE)
ASSISTENTE DE VENDAS (6845 JE)
ATENDENTE DE FARMÁCIA (6660 MO) I IAUXILIAR DE CAIXA (6780/ 6778/ JE) I I
AUXILIAR TÉCNICO (6800 MO) ,

AUXILIAR ADMINISTRATIVO-VENDAS (?799MO /6772 JE) �
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) I
CAIXA PARA SUPERMERCADO (6797/6791/6781/6774/67�
JE) ,

. I
CAIXA PARA TRABALHA DE SEXTA A DOMINGO (6711 JE) I
CALDEIREIRO (6732 MO)

I

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 trabalharem
Florianópolis
CONSULTOR DE VENDAS (6846 JE) para trabalhar em
Blumenau
ENCARREGADO SETOR DE DESTOPADEIRA (6490 MO)
ENGENHEIRO MECÂNICO (6551 ES)
ELETRICISTA (6883 ES)
FARMACÊUTICO (6546 JE)
FERRAMENTEIRO (6631 JE / 6314 JE)
FRESADOR / FERRAMENTEIRO (6827 MO)
FRESADOR (6520 MO / 6505 MO)
FATURISTA (6887ES)
GERENTE DE PRODUÇÃO - (6746 MO )
GERENTE DE SUPERMERCADO (6824 JE)
GEREt-lTE 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)RIO MOLHA - vende-se

el 1.000m2.R$ 25.000,00 MONTADOR (6635 ES)
Tr: 276-3353 el Cristiano

.... ",
MONTADOR COM CONHECIMENtO EM ELETRÔNICA (6763

SANTO ANTONIO _ �--------------------------------------------------------�IJE)
vende-se el escritura el SEGURANÇA PATRIMONIAL

MOTORISTA (6658 ES) com habilitação E
324,00m2.R$ 10.000,00 MONTADOR DE MÓVEIS (6856 JE)
Tr: 371-2357 CRECI Guarda de Portaria OPERADOR DE MÁQUINA DE BORDAR (6291 JE)8054 Recepcionista

Serviços de Limpesa e Conservaçãç OPERADOR DE PRODUÇÃO (6857 JE)
/ SEGURANÇA ELETRÔNICA OPERADOR DE PRENSA E VINCADEIRA (6888 MO)

PINTOR (6608 MO)
Alarmes PREPARADOR PARA PINTURA (6448 ES)Controle de Acesso
CFTV (Circuito Fechado de Televisão) PROJETISTA (6632 JE )
Monitoramento de Alarme RECEPCIONISTA (6858 ES/ 6834 MO)

RECREADOR (6412 JE) ambos sexos,
REPOSITOR (6782 JE)
REPOSITOR PARA GUARAMIRIM (6765 JE)
REPRESENTANTE 'COMERCIAL ( 6812 MO)
RESPONSÁVEL PELO PCP (6434 MO)
SERRALHEIRO SOLDADOR (6624 MO)
SERVENTE DE PEDREIRO ( 6813 MO)

�����������������������������ISOLDADOR(6390JE/6851ES/6761 ES)
SUPERVISOR DE FERRAMENTARIA (6630 JE)
SUPERVISOR DE VENDAS (6563 JE)
SUPERVISOR OU LlDER DE PRODUÇÃO (6629 JE)
TÉCNICO EM SEGURANÇA NO TRABALHO (MO)
TECNICO ELETRONICO (6150 JE)
TELEVENDAS (6784 MO)
TINTUREIRO - (6733 JE ) ,

TORNEIRO MECÂNICO (6620 MO /6504 MO / 6701 MO/
6760 ES)
TECELÃO (6814 MO) 5
VENDEDORA (6770 JE /6653 JE / 6641 JE/6667 JE / 68

JE/6843 JE / 6469 MO)
VENDEDOR DE VEíCULOS (6823 ES)
VENDEDOR p/ GUARAMIRIM (6869 JE)
VIGIA (6882/6891 ES)

RIO DA LUZ - vende-se
10 morgos el nascente.
R$ 38.ÓOO.00.Tr: 370-
8097 CRECI9839 e/Tina

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

m_VILA LALAU - vende-se
ALUGA-SE-kitineteno alv, e/150m2, terreno el

CORUPÁ _ vende-se
Centro, próx. Verdureira 561 m2, ótima 10e.R$

, da Raquel. Tr: 371-5320 95.000.00.Tr: 370-0383 Loja de variedades

à tarde ou 9919-3950
Variedades.Aeeito carro

�__ ou imóvel.Tr: 9116-6509

ALUGA-SE - qtos ....� MERCADO-vende-seelmob.Tr: 370-3561

AMIZADE - vende-se el
75,00m2, el 03 qtos.R$
72.000.00.Tr: 9997-
2020 CRECI 7402

, ANA PAULA - vende-se
alv. el 198,00m2, terreno
e/350,00m2.R$
90.000.00.Tr: 371-2357
CRECI4936

: BARRA DO RIO
•

CERRO - vende-se ou

: troca-se por imóvel -

• vlor.Tr: 371-3132

· BARRA DO RIO
• CERRO - vende-se el
: 100m2, 2 qtos.R.$
•

80.000.00.Tr: 370-6624
• CRECI 8844

ótimo estoque, em plenoBARRA VELHA-aluga- tunc, boa 10e,Tr: 370-
se no Centro, 1 qto e

demais dep,R$ 70.00.Tr: _9ª=-1_1__-"-__

371-5592 el João PROCURA-SE - pI

CENTRO _ vende-se alugar Bar ou mere Tr:
9142-6629

Ed. Jaraguá, 2 qtos, 1
suíte.R$ 88.000.00.Tr: VENDE-SE - empresa
9119-7683 prestadora de' serviço el

CENTRO _ vende-se ou
clientes ativos.Tr: 370-
7441 ou 9905-3941

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

CENTRO - vende-se
próx. a Stúdio FM, el 2
qtos, el garagem demais

dep.R$ 65.000.00.Tr:
9965-9934

CZERNIEWICZ

CENTRO - aluga-se ITAJUBA - aluga-se 2
Kitlnetes.R$ 371-0462 aptos p/4 pessoas ed.Tr:

: COMPRA-SE _ em _37_0_-2_21_7 _

: Jaraguá ou Região.R$ ITAPEMA - vende-se
: 26.000.00.Tr: 376-4261 todo mobiliado.Tr: 371-
,

el Ivo 1970 el Paulo

VENDE-SE ., casa de
festa infantil, totalmente
equipada, el brinquedos

_ emte:.:Tr: 91,38: .,q4
, CENTRO - vende-se vende-se el 2 qtos, si,
· mad, el terreno el sacada, Bwe, eoz., lav,

• •

,

537,60m2,el duas, el churrasqueira, portão
• 1rentes.R$140.000.00.Tr.371- eletr.R$65.000.00.Tr: BARRA DO
2357 CRECI 8054 9997-2020 CRECI7402 vende-se 12x30m2. Vlor

a eomb.Tr: 376-3425

, ITAPEMA - vende-se el
�200m2, nos fundos
Kitinete + garagem+ área
pI festas, el 3 SANTO ANTONIO _

JARAGUÁ DO SUL -

terrenos.R$150.000,00 vende-se el 2 aptos, el eompra-se.Tr: 370-1186

:_Tr_:3_7_1_-1_42_3_e_/G_i_lb_ert_0 si comI. 300m2.R$ ,,_e/_L_ue_ia_n_o _

. 78.000,00.Tr: 9137-5573
ITAPEMA - aluga-se MATRfc-ULA 24320
.após dia 10/01, el 4
• qtos.Tr: 371-1970 el UBATUBA _ vende-se
'Paulo

ITAJUBA - praia aluga-
•
se.R$ 90.00 por dia.Tr:
370-2009

PROCURA-SE - pI
alugar peq, em Jguá,
preferência el propr .

Aceito transferência de

locação.Tr: 372-2701 el
Márcio

próx. a praia, el 1 suíte

JARAGUÁ DO SUL _

+ 2 qtos., churrasqueira.
vende-se sobrado comi Tr: 372-3235.

· e residencial, el 5 VENDE-SE - Ed: Jguá.
alugueis.Troea por Vlor a eomb. Tr: 9137-
imóvel em Guaramirim 6362 el Francisco.
Tr: 371-3132

.

.
VENDE-SE - el 104m2,

· JARAGUÁ DO SUL -

novo, 3qtos, 1 suite,
; procura-se pI alugar ct . sacada el churrasqueira.
• 2 qtos.Tr: 372-2701 Entr.+ finane. Tr: 9977-

: PiÇARRAS - vende-se
5408.

'

scbtaoc.alv.c/some, ��
terrenoc/460m2. Aceita ....�
t casa - vlor em Jguá. Tr:

(9125-9258
PROCURA-SE - pI
alugar em Jaraguá do
Sul.Até R$ 250,00
Tr:8802-1180

GARIBALDI - vende-se
e/85.800m2.R$
65.000.00.Tr: 370-6624
CRECI8844

GUARAMIRIM - vende

,RIO MOLHA _ vende- se el 2,5.000m2.R$
· se 2 easas.R$ 20.000,0 40.000.00.Tr: 370-6624

CRECI8844;Tr: 37.0-5556

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

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

ERWINO - vende-se el
escritura, 30mts do
mar.Tr: 371-3132

ILHA FIGUEIRA -

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

JOINVILLE - troca-se

por carro.as 15.000,00
Tr: 9136-0973

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

SÃO LUIS - vende-se el
519m2, área eonstr el
135m2. Á: Paulina
Dematé Pieolli.Tr: 376-
0908

VENDE-SE - el 2.500m2
R$ 40.000.00. Troca-se
por casa na Praia, .Tr:
374-1828 el João

APOSENTADO
E PENSIONISTA

DO INSS

� Até 36 meses para pagar;
4 Sem limite de idade;
� Prestações descontadas na folha de pagamento do INSS;
'� Empréstimo sem consulta ao SPC/SERASA (E fazemos empréstimos
•

para �ervidores publicos, estaduais ou federais, ativos ou inativos).

Fone: 370-6281
Rua Antônio Carlos Ferreira, 850

lWm Noya Braa!lla - Jaragut do Sul - sc

AnduaArtalafa

VENDE-SE - próx. a

Unerj, el 364m2, esa de
mad.R$ 19.000.00 ou

Negoeiavel Tr: 370-0674

VENDE-SE - firenze II, VILA LENZI - vende-se
el 300m2.R$ 6.000.00 + el 93m2.R$ 12.000,00
finaneiamento.Tr: 9102- .Aeeita moto.Tr:9902-
8676 6142, ou 9933-4783

HUMANA

URGENTE

I
,.

E a mesma corsa

Crepes ou. panquecas são.
a mesma coisa. E podem
ser congeladas. Basta
fritá-Ias, deixe esfriar e
empilhe colocando uma folha
de papel-mantelqa entre cada
disco de massa. Feche bem a

vasilha ou pacote plástico e leve
ao freezer. Duram três meses.

para usar é só descongelar,
colocar o recheio e o-molho de
sua preferência e levar ao forno,
ou microondas para qratinar,

�� EN�_j�EtHÔtIENDEtVOCÊllr
Rua Exp. Gumercindo da Silva, 161 - Centro

- {� "'"

Barão do Rio Branco, 620 - Centro

ti

SEGURANÇA E TRANQUILIDADE
I"I� <Ú�4�, "'- s� <Ús� <Ú 44<4&� ""

1Ii!!�. e.wu_�__�4S�d4I"1�·

SUPER MASSA
GRAFITADA PI REBOCOS

E ASSENT. DE TIJOLOS
VANTAGENS:

.; Economia
v Resistência
.; Rend imento
.; Impermeabilidade

Rua Jorg. Czemi.wicz; 1245 (Rua do Hospital)
Cx. Post.1 200 - CEP 89255-000

Fon. (4-7) 37;-4311 F.x (47) 275-1091
recrutamento@humana.com.br www.humana.com.brGrafites Jara

'
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Neste ano construimos muitos sonhos ...
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.: 4 CORREIO DO POVO CORREIO DO POVO

CLASSIMais

·

ADMITE-SE - func. pi
,

empresa em localizada

� em Massaranduba.

� TR: 379-1342 cl Gilberto
.'

!.
PRECISA-SE

� Acompanhantes, maior

� de idade.Tr: 9127-9199
:' PRECISA-SE
;' vendedores cl Exp na

: área de consórcio, pi
;, venda externa.Tr: 371-

:,8153.

.�------

: OFEREÇO - ME - pi
: cuidar de crianças em

: minha residência.Tr:

� 373-0489
•

� OFEREÇO-ME - pi
,

trabalhar cl cozinheira
; Tr: 9104-2210
.�------

•

: OFEREÇO - ME - pi
� trabalhar cl diarista.Tr:
: 376-3425
.�------

: OFEREÇO - ME - pi
• trabalhar cl 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
t trabalhar como

i doméstica.Tr: 370-0097
�. OFEREÇO-ME - pi
� trabalhar cl jardineiro Tr:
t 9103-9436
���--�--
;.OFEREÇO-ME - pi
::: trabalhar de diarista Tr:

; 370-4619
�"�'-'

CACHORRO - doa-se COMPRA-SE - cadeira

Cooker adulto, preto Tr:
. de bebê pi carro.Tr: 370-

371-5479 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 compl. PII e K6 cl
internet grátis e

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

MÁQUINA - vende-se
Costura Singer elétr.cl
gabinete.R$ 390.00.Tr:
9979-1576 cl Gilmar

MESA - vende-se pi Tênis
profissional.R$ 350.00·.Tr:
376-2820

MESA vende.-se

Antigüidade estilo Europeu,
cl pés de bronze. R$
1.000.00.Tr: 376-2820

MÁQUINA - vende-se 1
Muller e 1 Enxuta.Vlor a

comb.Tr: 9975-5144

VENDE-SE título

Baependi.R$ 300,00.Tr:
372-0071

VENDE-SE - 2 araras pi
loja,preta.R$ 50.00 cd.Tr;
370-7156

FREEZER - vende-se � -

Cônsul 415L.R$ 500,00
VENDE-SE - geladeira

Tr: 371-4776
Cônsul + Freezer 180L, cl
4 gavetas.R$ 500.00.Tr:

GELADEIRA - vende-se 376-3225
�-------

TERRAPLANAGEM.
R()I11ledor de Pedras e Concreto
CQmpactadores de Solo

Colocação de Tubos de Concreto

Remoção de Rochas

Drenagem
Pavimentação cl Lajotas

VENDE-SE - traje Gaúcho

masc.R$ 400.00.Tr: 275-
1393

MÁQUINA ::_ vende-se \

lavar aut Enxuta, ótimo
VENDE-SE - pedal duplo

est.R$ 250.00.Tr: 370- Pearl.R$ 400.00.Tr: 370-

9367 cl Afonso
7124 ou 9132-4841

VIDEO CASSETE - vende-'
se.R$170.00.Tr: 371-8684
cl Sandro

MÁQUINA - vende-se de VIDEO CASSETE - vende

.Iavar Muller e centrifuga
se Philips R$: 100,00 Tr:

R$ 500.00.Tr: 371-4776 9101-3494

E-mail:
Francifotos@ibest.com.br
Rua Barão Do Rio Branco n° 411
Sala 3 Jaragua do Sul se

�-_...Advocada
:t ..

'\,
----....�--���----------------�

Dáiío Streit
OAB/se 16370

Roberto Seidel, 5O I - Centro - Corupá - SC
Fone: (47) 375-2571/Cel: 9973-9355

vende-se Springer. R$
400.00.Tr: 370-5895 ou CADEIRA -vende-se
9996-6434 pi carro de bebê, ótimo

AR CONDICIONADO _
est.R$ 80.00.Tr: 370-
2839

CONTRA BAIXO

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

vende-se Cônsul,
frio.R$ 500.00.Tr: 371- CELULAR - vende-se
9958 Motorolla C-200, R$

AR CONDICIONADO _

140.00 cl R$ 40.00
crédito.Tr: 372-0071

FORNO - vende-se
industrial pi padaria + 4
formas R$ 500.00.Tr:
375-0152 cl Silvana

Biplex, marron,400L,
ótimo est.R$ 550.00.Tr:
370-0052

BATERIA - vende-se 2 pi CELULAR - vende-se
Nokia 8860 e um Motorolla C210, Vivo
carregador.R$ 70.00.Tr: Pré - pago.R$ 80.00
275-0018 Tr: 370-6032 cl Juliana

,

BARRACA - vende-se

Iglu.R$ 100.00.Tr: 275-
0018

BICICLETA - vende-se
18 marchas na cor

vermelha.R$ 160.00.Tr�
371-9958

CACHORRO - vende-se
filhotes de Cooker,
caramelo.Tr: 9973-5052
cl Denis

CACHORRO - vende-se
filhote de Pastor
Alémão.Tr: 371-9992

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

CACHORRO - doa-se
filhotes Pinther M'est
fêmea cl 1 mês.Tr: 371-
5479

�iVAidano contabilidade I

=1 * Declaração de imposto
.

de renda
* Abertura de firmas

* Contabilidade i

* Distratos

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

Rua: CeI. Procópio Gomes de Oliveira.
n° 288 - centro - Jarag:uá do Sul

M,ÁQUINA - vende-se

Overlock.Rê 180.00.Tr:
376-2820

CAMA - vende:se
antiga casal cl
Colchão.R$ 300.00.Tr:
376-2820

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

_ AR CONDICIONADO _

Nokia 3320, Tim, cl R$

_ vende-se Cônsul.R$ 150.00.Tr:275-0018

450.00.Tr: 376-1903 cl CELULAR - vende-se
Jéferson , Nokia 8260(neo), R$

BATERIA - vende-se cl 350.00.Tr: 275-0018

peles hidr. + pratos CELULAR _ vende-se
Cimbal+ 2 pedais.R$
650.00.Tr: 370-7124 ou

LG Sensation, prata,

9132-4841
R$ 250.00.Tr: 9122-
5160

i * Contratos

ii
.

I
Il

* Custos

Serviços com Retroescavadeiras
Tratores e Esteiras
Caminhões Basculantes

Compressor�s de Ar
Loteamentos completos

�\ FRAN

�t� STÚDIO FOTOGRÁFICO

�4<':"�.�\ Fotos Infantis, Gestantes e Books
Jtj Revelação e Reprodução
....

�

VIDEO CASSETE -

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

VIDEOGAME - vende
se Nintendo 64, contr, 1
fita.Vlor a comb. Tr:
9142-6629

VIDEOGAME - vende
se Play Station 1, cl
cd's, Tr: 375-1234 até
12:00hs

VIDEOGAME - vende
se Play Station2, cl 30
Cd's, 1 contr.R$ 680,00
Tr: 8802-1337 cl Mauro

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

&'al111ll(o;�dondo,od"",fien'"e
lomigosporotonhetero'IISOrj .

lind",IreIOlocomponhomes
24hloo"ud�por.

Chaiane 21 Anos
,

Recen Cheqada

275-0052/273-1174

Temos Novas Garotas

Patrick

Moreno Claro, 26
anos, quero matar seu

tesão com maior

prazer. De 24/12 à 101
01 estou atendendo em

Barra Velha, Faça um
Programa 'de Férias

Jaraguá 9131-7231

LARISSA

lOIRA COM IDADE
DE 19 ANOS.
PROCURA
MENINAs

MAIORES DE 18
ANOS P/

TRABALHAR

COMO
ACOMPANHANTE

FONE: 9122·2149

TERÇA-FEIRA, 21 de Dezembro d 2e 004 .
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CO�UNICADO

Compareceu nesta Delegacia de Policia da Comarca de
Jaraguá do Sul, o comunicante relatando que foi extraviado
dois talões de cheques da vítima Dausa de Fátima Rosa
Duarte, do banco HSBC, agencia n° 645, conta corrente na
645 1923854, folhas de cheque n° 348921 à 348960. Era o

que tinha a registrar.

A empresa MERCADINHO VOLTOLlNI LTDA .ME, CNPJ 80473796/0001-39, registrada na JUe
em 03/92/1988 sob n: 42201029221, inscrição estadual n° 251609537 - Jaraguá do Sul _ se �SC

solicitar publicação no Jornal Correio do Povo, o extravio de diversos documentos aba:
m

relacionado conforme boletim de ocorrência=número 00050-2004-00925.
aixo

Todas as Notas Fiscais de entrada desde 1988 até 1995' ,

-

Blocos de Notas Fiscais de saída série 0/1 parte utilizado e parte não utilizado confo
numeração a seguir:NOTAS FISCAIS 001 à 100 série D/1, NOTAS FISCAIS 501 à 1200 s�me D
NOTAS FISCAIS 1251 à 1300 série 0/1, NOTAS FISCAIS 1351 jl1400 série 0/1, NOTAS �:�e/1'j

1451 à 1500 série 0/1. Os livros de REGISTRO DE ENTRADAS
AIS

REGISTRO DE SAíDAS, R_EGISTRO DE �PURAÇÃO DO ICMS, e REGISTRO DE INVENTARIO
Demais quras de informações a fiscalização mensalmente e anuais como GIA e DIEF, e também'

os comprovantes de pagamento dos respectivos impostos.
Sem mais, Declarante,

Sócio Gerente: Gilberto Voltolini

Receita básica de

panqueca (crepe)
Bata no liquidificador 2
xícaras (chá) de leite; 1.
xícaras (chá) de farinha
de trigo; 2 ovos; 1 colher (chá)
de sal. Coloque num

recipiente e leve para
descansar na 'geladeira por 15
minutos. Unte uma frigideira
(antiaderente são melhores)
com óleo e vai despejando
uma concha de massa de cada
vez, fritando uma a uma, de
um lado e de outro,
'aproximadamente, um minuto
de cada lado. Ficam
douradinhas mas não
crocantes. Depois é só utilizar
ou congelar.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CELTA - vende-se 02
I branco.R$15.900.00.Tr:
374·1117

CORSA - vende-se 00,
clarltrlala.R$ 14.obo,00
Tr: 8805·9990

CORSA - vende-se 02,

grafiteR$ 11.500.00 entr

+34x R$ 207.00.Tr: 275-
2385

CORSA - vende-se 961

97.R$ 5.800.00 + financ

Tr: 276·0771

CORSA· vende-se

Wind,97.R$10.800,00 Tr:
370·t161

CORSA - vende-se

Sedam, 97,1.6, compl
R$ 15.000.00.Tr: 9962-
3664

COMPRA-SE - Corsa,
Gol ou Palio cl GNV até
anoaO.rr: 372-2345 noite

KADET - vende-se 95
GSI, compl cl ·teto,
branco branco.Tr: 9118-
5474

MONZA - vende-se

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

MONZA - vende-se

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

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

OMEGA - vende-se
97,CO,4 .. 1,cinza,
GNV.Vlor.a comb.Tr:
9979-6850

S-10- velide-se cabine

dupa,6oc,GNV,oomp,prata.
R$ 21.obo.00 + 11 x R$
1.206.00.Tr: 9975-0117

S-10 - vende-se 95.R$
15.500.00.Tr: 9962:
3664

S-1 0- vende-se de luxe,
2.5, diesel,97,branca,
compl,ar ,OH, bco de
couro.R$ 28.500.00.Tr:
371-8678

SAVEIRO - vende-se

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

SAVEIRO - vende-se
01 ,GIII, 1.8,verm,CO,
rodas Golf, cap. marit

R$ "19.500.00.Tr: 371-
8678 ou 9602-2272

SAVEIRO - vende-se
18 01 Completa R$:
22.900,00 Tr: 9923-
2300

,
KADET - vende-se GLS VECTRA - vende-se
97.R$6.500.00 + 36x R$ GLS, 97, GNV, comp Tr:
374.00. Tr: 9991-6798 9123-7355 ou 370-3574

VECTRA - vende-se

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

370-3574

VECTRA - vende-se CO,
2.0,16v,98,branco,ar
digital,compI.Tr: 275-0018

.PALlO - vende-se 97

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

PALIO - vende-se ou

troca-se por carro -

vlor.Tr: 370-5723

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

PREMIO - vende-se

4p,89,compl, 2° dono, cl
manual do propriet .Vlor
a comb.Tr: 273-0074

PREMIO - vende-se

91,GLS, cl vidro Elétr,
rodas esportivas. R$
1.800.00 entr + 29 x R$
268.00.Tr: 372-0391

PREMIO - vende-se

88,1.3, álcool. R$
4.900.00.Tr: 374-1117

TEMPRA - vende-se

IE,95,8v,compl .Aceita
carro até R$ 5.000,00
R$ 10.300.00.Tr: 379-
0403

TIPO - vende-se 95,IE,
compl.R$ 3.000.00 + 32x

R$ 245.00.Tr: 9121-1745

TIPO- vende-se 1.6, 97
4P. Cinza, R$:9.200,00
Tr:9927-2144 cl Antonio

TIPO - vende-se 94

1.6,bordo.R$ 5.200.00+
financ.Tr: '370-2347 cl
Eduardo

UNO - vende-se 02,4p,
ar cond, rodas.R$
15.000.00.Tr: 9117-4635

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

UNO vende-se

Mille, EP,4p,96. R$
3.000.00 + financ.Tr:
9921-4007

SON
I

compra - vende - troca
financia - novos e usados

Revendedora exclusiva da região
"

de Reboques Pirâmides _. _"

Slralus comi>
Stratus corno
Pick UP Corsa 16 km Ori9
PickUPCorsa
Gol1.a (bOla)
Gol1.a
Gol1.6

97

96
03

96

95

86

Prata. GNV

G
G

G
G

A

CORREIO DO POVO

CLASSIMais

verdemet

branca

verde

prelo
prata

UNO - vende-se 91.R$
6.500.00.Tr: 9962-3664

BIZ - vende-se 01 cl

partida.R$ 3:3,oO.00.Tr:
9979-0605

BIZ - vende-se 04, cl
partida, preta.R$ 4.500,00
Tr: 8405-5554

ESCORT - vende-se

1.8, GL, 00, 4p, OH,
trava elétr.R$ 17.000,0
Tr: 9967-9864

ESCORT - vende

se,90.R$ 5.900.00.
Aceito carro menor

Vlor.Tr: 9903-9782 até
às 14:30hs c/Waldemar

FUSCA - vende-se 75,
1600,amarelo.R$ 2.300,00
Tr: 8806-9250

GOL - vende-se 94,1.0,
bom est.Tr: 372-0230

ESCORT - vende-se

SW,98,compl.R$
14.000.00.Tr: 371-4051 .

ou 9905-0202

GOL - vende-se 89.R$
5.800.00.Tr: 370-1161

GOL - vende-se 1.0,96,
'c! alarme, roda esp, ar

quente.Tr: 9137-0620

,..
ESCORT - vende-se
85 ,bordo, álcool. R$
34.000.00.Troca-s§ por
moto.Tr: 8806-9250

FIESTA - vende-se GL
1.0 gas 97/97 4p,
azul,som ar quente,
limpa/desem. R$:
9.800,00 Tr: (41) 9923-
5935

1113 -vende-se cl Munck

1600Kg, 81.R$ 31.500,00
Tr: 370-7144

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

-
KA - vende-se cllimpl
desemb, ar quente,
vidroltrava elét. impec
R$13.300.00.Tr: 9961-
0343

F-4000 - vende-se ano 75,
KA - vende-se 98, 2°.

ótimo estado R$ 13.700,00
dono.R$ 11.000.00.Tr: laceito veiculo pi troca Tr:
9965-9934 275-4100
._. -H-O-N-D-A-�-I-V-IC--EX--� vende-se 98, câmbio

BIZ - vende-se 00 cl automático, ar,OH, couro

partida, doc. Pgo.Tr: 370- ASS, �ir bag duplo,. piloto
2009 automático, rodas Iiga.Tr:
-------- 9975-1877 cl Marcos
BIZ - vende-se 01, sem
partida.R$ 3.100.00.Tr:
371-8242

Vendo, F-250 XLl99, vermelha,
completa cf direção hidráulica,vidros

elétricos, trava, alarme,
protetor de caçamba, lona marítima,

roda 16, convertida para GNV.
Fone - 8806-6491 ·991'2·8039

CORREIO DO POVO 5

Iruppel Car
VEÍCULOS MULTIMARCAS

Jlmauri
'Motos

(371-197�
Compra - Vende
Troca - Flnancle

Horario de Funcionamento

Das 8:00 ás 19:00

Rua Fritz Bartel, 99 • Baependi
Jaraguá do sul- se

Celta 1.0 2p
CGKS

mento - Geometria - Balanceamento

Injeção Eletrônica - Mecânica em Geral

Auto-elétrica - Com. de Pneus

Centro de Formação
de Condutores

- 1 a Habifitação
- Alteração de categoria

- Renovação
- Carteira provisória

- Seg u nda via

Esca

AUTORiZAdA:
GM�VW,
FiAI � Fon<l

92 branco A
Chevette 89 bege A
Belina t 1.6 86 bege A

EscortEuropel GLX completo 98 azul 'G
Escort Zetec 99 prata G
ESlXlrt Ghía 89 verde G
Ford Landal em couro 80 azul GNv
F.IOOOc.duPla, MWM, c. 94 cinza D
arasilia 80 branca G
Voyage 86 verde A
Pegeoul 405 comp 95 preto G
F·100 73 amarela D
Jeep em Couro/dh/freio a disco 65 Bordo G
GOl Preparado (De Corrida) 97 Azul R$ 6.500

Tel: 371-72.12 Cei: 9963-764:1
Av. Pref, Waldemar Grubb�. 2322 - Vila Lalau

Sua habilitação
com maior rapidez

Fone (47) 374-0548 - autounicaecpop.corn.br
Rua: ÍIIIal. Castelo Branco, 1889- - Schroeder-$C Rua Erwino Menegotti,1530· Vila Rau· Jaraguá do Sul

Novos e Semi-Novos
Consórcio - Seguro· Financiamerito

( 7) 1
R: Presidente Epitácio Pessoa, 570
Sala 2 - Ao lado da Joa Vídeo Locadora

\

Fone: 275-1183

Corsa 1.04p
Gol4p
Goll.82p
Saveiro 1.8
Uno 2p enmpl
Uno Müle4p
Corsa Sedam Super 4p
Celta 2p Basíco

Sahara 350 1995Vermelha

Twister 250 azul 2004

Titan 125 1997Vermelha

1997

1992

Compra - vende - troca - financia

2002
2003

1998
1998
1997
2001

1997
2002
2001
2004

preto
verde
verde

branco
vermelho
branco

branco
branco
branco

brancô

Fiesta Sedam

Palio Weekend Adventure
Prata 2005 AC OH VE TE RLL\
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CLASSIMaisI

I '

I INFORMATICA

Maquinas
Di�itais

.( .� ".

T�� 'A';F.EIR�,2J de De�,embr� de'2004 ,

.. .

�

Venda e Assiténcia Técnica em Computadores,
,

Redes e Periféricos em Geral
'

Computadores
completos ",

Periféricos
Gravador de CD
e Leitor de DVD

Suprimentos
Consórcio

Breitko f
, Sua melhor opção em consórcio '

47371-7887 - 371-8309

www.breitkopf.com.br

Estamos também com curso dê
InformátICa básica e avançada;,

Confira nosso método de ensino.
laboratórios de última Qeraçio�

,

Um micro por aluno

", I

Novo sistema de recarga de cartucho,
venha conhecer este novo método que

,

com ele você pode chega,1" a economlzan. ,

50% de seus gastos com ttntatFaça
nos uma visita e-eonflraesta novidade.

,-

, ,.,

e 'p'r o'f i s.s.ro 'na f'" ,

I '
"

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

, Operacionais, Soluções de,Conflitos, Configurações, e Substltulções de Peças,' etc/'

�ormatização
I d;'comércio e

indústrias: Sistemas,
Aplicativos comer
ciais, Impressoras
Matriciais pI emissão 'N'"EG',O'C"I'AMO,Sde N.F., Impressora pI
emissão Cupom Fiscal" QUALQUER OFERTA
todos os controles ANUNCIADA PELA .'.

administrativos de ges- ,

A
'

tão empresarial. CONCORRENCIA

HUm c I i C k em, S" U a v i 'd a ' ,p e s s o a I

Computadores
completos

,',;, PeriféricOs 'I Móveis
CDRom
gravador e
leitor de OVO

SuprimentosAssistência Técnica

Especializada
Tintas Originais e

Recargas todas as marcas de Impressora

F"'�"'7""'��"�'�"'"�"C"�"'"�
I Promoção de

,

Miéros,Usados
AMO K6 2,500mhz,

completo�
3x R$ 280,00, "

Promoção,Monitor
NOVO

SANStfNG 17 'I

TELA SEMI-PLANA.'
R$ S60,OO

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

R$ 15,00 deslocamento Il61Outras cidades +
R$ 0,50 o km rodado

Av. Getulio Vargas, 594 - SI. 2 - Centro ... PROX. MILUUM .. FR.ENTE CÂMARA veJ\EAoOREs

MICRO a partir de:

R$' 1.650,00, �
,

-

Financiamos em 6/9/
12/15 l'fS e 24 meses.

Configurações: AMO '2.2 GHZ • '128n:;b'

de memória; Hard Djsk 40GB. fax"
modem 56k, cd tom LG 52x, Pláca '!

,

mãe Asus A7V 266:MX. Placá',d
vídeo AGP 32 mb integrada, monitor 15"
drive disquete 1,44, teclado,'
-mouse, gabinete atX 30Ow, caiXas; c!e,
'som amplifiCada, tSOw, placa de sem ,

e rede integrêlda"
, ,,' "/

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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",.".""".". .R$127,OG
(mataria' incluSO)

Pós-Grac!pJ!Çáo
.;'GESTÃO ESCOLAR '!I!!!!!.'.!!!!'

Faça a diferença no mercado de trabalho!

NEUROLlNGUISTICA EM VENDAS

PROGRAMA AO

PUBLlCÇ) �tVO: ··Vendedores, supervlsorês de "endas�
representantes comerciais, pessoas ligada ao comrcto eu

interessad,asem ingressar nesse ramo de atividade.

CARGA HOR4RI4: 12 horas

PERlODO: 24 a 27/01/2005

I·

Informações:
,0800.708.88.88

Loeal do. CUI'8OS:

••••• Fac..''''''' ",.""ada

Feijão mais saboroso
Coloque o feijão de m9}ho logo de
manhã. À tarde, qu ndô cozinhar vai
ver que o caldo ." mais saboroso e

muito mais cr oso. Experimente
cozinhar ped ços de bacon juntamente com Ó
eijão, ou então pedaços de lingüiça calabresa
(ou outra de sua preferência). Depois tempere
com bastante alho;algumas gotas de molho de
pimenta não farão nenhum mal.

,

2711-0202

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 condomínios.

Centrais telefônicas Intelbras

telefonia e segurança

Klt Monitor 6" + Câmera (CFTV)

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 ligações
Campainhas auxilíares industriais
Cabos telefônicos
Tomadas e Plugs
Sistemas de proteção
Fontes e baterias pI telefones

OBJ�TIVO: Apres�ntar ç0l'lceitos e tcnicas de Programa<o NemolingYistica PNL em

busca do 110VO ÇOrn �ssenciaJidade. Flexibilidade e variedade de comportamentos
aliados a treinamehto e cõrnpetncia commaior probabilidadede ating.ir a qualjdade
total atravs do autocortheclmento, cpnscientiza<o .ôa import%onda no

: relacionartlentQ com clientél postura nas.,negocia>'E!s e· eleva<o do n've[ de motiv�<o e

íntegra<o.

·
•
,
'i
·

,

REDES DE INFORMÁTICA .

(Instalação e Assistência 'téomce)
Cabos (upt cato 5e)
Racks Fechado 19"
Patch Panei 20 portas 24 portas 19"
Patch Cable CAT 5e
Instalação cabeamento estruturado
Conectores

SEGURANÇA ELETRÔNICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Portão eletrônico e interfones
Cancelas automáticas o/ portarias
Fechaduras elétricas e fechos
Vídeo Porteiros
Monitores (PIB e Color)
Micro Câmeras CPIB e Coloridas)
Alarmes e sensores infravermelho
Sistemas de gravações de imagens •

!
i

<J) I
'" .

� :
::> !

; !
� I
o •

<J) i
:G I
�,

/ u: •

i

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 
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CLASSIMais

A tensão do dia a dia é a causa mais ansiedade ou distúrbios emocionais. Algumas vezes a dor
freqüente das dores de cabeça mas, elas de cabeça é reflexo de um distúrbio em alguma outra
poderem aparecer por diversas causas e não parte do corpo, muito raramente ocorrendo como
escolhem idade e sexo. Fique sabendo/lendo resultado de uma doença grave. A enxaqueca é um tipo
esteartiqo, os cuidados que se deve ter com especial de dor, que afeta apenas uma área limitada da
as dores de cabeça em crianças; os problemas cabeça. Em geral, é acompanhada de outros sintomas,

R: Reinoldo Rau, 289· SI. 01 das pessoas que sofrem de enxaqueca e as como vômitos ou perturbações da visão.Centro· Jaraguá do Sul· SC

.-- ,.""".. --,

. causas mais freqüentes. As dores de cabeça Por que a cabea doi?
são um mal extremamente comum, mas, ao A dor pode originar-se na parte externa do crânio, como
mesmo tempo, um dos mais difíceis de se resultado da contração e da tensão dos músculos do
definir. A dor varia de intensidade: é sentida

pescoço e do couro cabeludo. Ou, então, pode ter origemcomo um ligeiro desconforto ou como uma
no lado interno do crânio, devido a uma inflamação,dor insuportável. As causas são tão variedade distorção ou algum outro problema que esteja afetando

que, muitas vezes, fica difícil determinada os vasos sapgüíneos ou as membranas que envolvem Ó
com exatidão qual o problema físico ou cérebro. Mas, em ambos os casos, estão envolvidos os
emocional que está na raiz do problema. mesmos nervos, isto é, aqueles que enviam sinais de dor
Felizmen!e�� s�a maioria as dores de

no cérebro. Por isso, muito dif'cil determinar a causa de
cabeça nao sao s�?m�s de um ?roble.ma uma dor de cabea baseando-se apenas no tipo de dor
grave, mas apenas ���, de tensao, fadiga, eJfimentada.

Adquir�\;eu livro M,(dicina de A a Z (preto e

brancoj.Na livraria S'ebus Por Apenas R$ 35,00.
Recorte 'Este Cupom E Ganhe um livro de Receitas

- GINECOLOGIA -

0, .!Iú.u..s flolaslriMédico - CRM{SC 1242 -1'EGO 030n9
Habilitação SOBRAClL 1.079

Vídeo-cirurgia,
Menopausa - Prevenção
do Câncer, Endometriose
Rlla: Gllilherme Weege, 50 - SL 406

Fone: 370-1705
SOlllata@netllJlO.COI1l.br -/araguá do Sul

11215-3387

ManipuJaçJo de fórmulas médicas

Fisioterápicos e

Cosméticos manipulados

Fone: 371-8298
Rua ojo'Picolli 110 - Centro

Se-bus
Usado, bom e Barato

Revistas Venda, Troca e Compra
Livros

.

Videos

Multlmldla

CD,S'
Glbls

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

SAUDE Bc INFORMAÇAO
DORES DE CABEÇA E ENXAQUECA
CORREIO DO POVO

I

���e�itu�riORESPEITO �.

QUALIDADE.

rlm�����'PU�Çã'
www.receltuano.com.br

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

O caminho para o bem estarl

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

1'\
kiã
'd/

I!R

,41
roo

1(.

I
,Ia n,

z
LU

�
�

..-;;

I

Você "�o seu Volks,
e cheiro novo

. Rua Bernardo Dornbusch, 800 - Jaraguá do Sul « se

Fone (47) 371 -4000 Fax (47) 371 �6124

caragua@caragua-veiculos.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



99
05
00
99
99
97
95
93
99
04
95
92
99
00
94

98

96

96

78

86

Cinza
verde met

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

bordo

preta
azul

branco

Scenic + couro

Corsa Sedam OKm
Corsa Wagon
Corsa Sedam

Fjesta 2p ArjDh
Palio 2p
Escort Hobby
Uno Mille
Uno 4p 1.0
Gol4p
Gol Plus
D-20
Gol4p
Gol2p
Tipo Compl 4p
Saveiro 1.8

Fiesta 2p
S-10 2.2 comp

F-754x4

Fusca 1.300

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

G

G

GNV

G

G

Preto

Bordo

Cinza

Prela

Vermelho

Branco

Corsa 4p

Celta + rodas

S·10 Diesel comp

S-10 comp + GNV

Celta 1.0 2P,

Palio Young

Escort GLX, Completo

Corsa Wagon GLS

Astra GL Sedam COMP

Peugeol 106, Completo

Ptck-Up Corsa Champ

Uno Mille SX

Escort Hobby

Gol G 1I14p

Gol Plus

Clio 1.0 4P.

Clio Sedan Completisimo

Fusca 1300 L

Bege
Cinza

Branco

Prata

Verde

Prata

Prata

Branco

Prata

Branco

Grafite

Branco

1999

2001

1995

2001

2002

2001

2000

2000

1999

1999

1998

1998

1996

2004

1995

2003

2002

1983

Fiat

Av. Prefeito Waldemar Gruba, 3747 • Jaraguá. do Sul

Palio EX Fire 2p/Rdas sport
Palio EL 4p eomp -ve

Tipo 4p cornp+ teto
Tipo 4p eomp
Uno

I

01

97
94
95
93

prata
branco
prata
Verde
vermelho

GM
95
97
96

97
90

Veetra GLS completo
Veetra GLS eomp +GNV
Piek Up corsa GL cornp- ar
Corsa Ae/DH
Chevett SLE

Dourado
branco
Branca
prata
Dourado

Ford

R$ 15.300,00
R$ 13.000,00
R$ 8.900,00
R$ 9.000,00
R$ 7.000,00

R$13.500,00
R$ 21.000,00
R$11.500,00
R$ 13.000,00
R$ 4.800,00

Escort 1.6 ale
Eseort GL Ar/desem
Eseort GLX SW eomp
Seenie RT
Honda Ciliie aut

94
95
98

00
98

Azul R$ 8.500,00
Azul R$10.000,00
Azul R$15.900,00
Verde R$ 28.000,00
Vermelho R$ 24.000,00

vw
Gol4p Ar/Oh
Gol

00
91

branco
bege

R$17.700,00
R$ 7.500,00

Gas/GNV
Gas
Gas
Ale

Gas/GNV
Gas/GNV
Gas
Gas
Ale
Gas
Gas
Gas
ses
Ale
Gas
Gas
Die
Gas
Gas
Ale
Gas

Gas/GNV
Gas
Gas
Gas
Die
Gas
Gas

Prata
Prata
Azul
Cinza
Bordo
Preto
Cinza

Vinho
Bege
clrea
Prata
Vermelho
Azul
Azul
Vinho
Vinho
Branca
Marrom
Branca
Branca
Vinho
Vinho
CInza
Cinza
Branco
Preto
Verde

Bege,

Golfl.6
Golt 1.8 GTI Turbo
Gol16v comp
Gol GT

Omega CD

Omega CO

Omega CO 3.0 Automatlco

Tipo 1.6
Uno 1.3
Uno Mille
Uno MIlle
Uno Mille
Ford Ka comp
Monza 2.0
Corsa 1.0
Fórd versares 4p
().10 com Baú
Saveiro 1.8
Saveiro 1.6
Chevi 1.6
GoJl.8
Caravam 6cc
Chevett 1.6
Chevett 1.0 Junior
Fusca 1.500
L-200 comp
CG Titan KS
Passat

1999
2000

2000
1986
1994
1\l97
1993
1994
1985
1994
1992
1\191
1997
1989
1995
1995
1980
2001
1999
1987
1.995
1990
1984
1993
1980
1996
2001

W., c-l.�!,�",

G 1998
Branco G 1998
Roxo G 1997
Roxo G 1997
Prata A 1994
Branca G 1993
Preta ,.+: 4>.: :':G·{ ·2002··
Branca F 'O 1997
Azul G 1993
Branco

.... � G 1998
Bordo G 1994
Branca G 1994
Vermelho G 2001
Azul A 1991
Cinza G 1995

Logus GL comp
Vectra GLS
Monza GL
Fiorino Aberta
Saveiro
Monza Classic
Ti olE

Celta 4p cj ar
Gol1000

Go11.8

Astra Sedam 1.8 GL co

Palio EX 4p e opc.

Ranger Splash compl (6 cc)
Vectra GLS

Fiesta Berson cj DH

Fiesta Berson cj Ar

Gol Plus
<'

Blazer 2.4 compl + rodas

Scenic RT 1.6

Scenic RT 1.6

Vectra Gls

Corsa Sedam Comp

03

00

96

99

01

94

97

03

03

95

01

02

02

97

03

G

G

G

G

G

GjGNV

G

G

G

G

G

G

G

G

G

Cinza

branco

Verde

Verde

preta

bran

'preto
verme

azul

branca

prata

prata

cinza

branco

Rua Bernardo Dornbusch, 620 - Baependi - Jaraguá do Sul

R$ 8.500,00
R$ 19.500,00
R$11.300,00
R$ 9.300,00

Tempra 16V 4p comp
Tipo 1.6 IE comp
Tempra Ouro + couro

1995
1994
1993

R$ 9.900.00
R$ 7.900,00
R$ 8.500,00

azul

prata
cinza

_"9RII"I�dllill%l'••••••
Fiesta 1.0 4'p vermelho 1997 R$ 11.300,00
Fiesta 1.0 4p+ar l azul 2000 R$ 13.500,00
Escort GLl1.8 azul 1996 R$ 10.900,00
Escort GL 16V (Verona) azul 1997 R$ 12.900,00
Escort Xr3 bordo 1991 R$ 6.800,00
Fiesta CLX 1.4 4p comp bordo 1997 R$ 12.300,00
Verona GLX comp azul 1991 R$ 7.300,00

��·IIII·.·�I�I�I�rl·I;10111111111111111111111®1W0�1IIII1I1I.
Go11.0 MI 2p/Ar branco 1999 R$ 12.800,00
Fusca 1.500 branco 1973 R$ 2.300,00
Gal MI 1.6 cinza 1998 R$ 12.500,00

branco 1995 R$ 14.900,00
1990 R$ 6.600.00
1997 R$ 13.900,00
1997 R$ 11.500,00
1995 R$ 8.300,00

Santana GL comp 4p branco 1994 R$ 9.800,00

�_,*gl!l.1í@l:...&.i�--.\w(.§li;iB?J%!E·Gi!E;I,•••••�
Kadett SLE preto 1'993
Vectra GLS comp prata 1997

Corsa Wind c/ opc preto 1997

Corsa Wind azul 1995

Golf GTI comp + RLL

Apolo GLX comp
Parati CL 1.8 cI opc
Gol M11.0
Go11.0

azul

branco
branco
branco

Rua João Januério Ayroso, 65
371-5343 - {47} 9903-2936

1994
1997
1997
1998
1998
1997

1999
2005
2004

1995
2004
2002
2001
1997

2001
1999
2002
2002
2003

Omega 3.0 comp
S·10 2.2 De-luxe Cabo Estendida/eomp
Vectra GLS
Vectra GLS 2.2 corno
Corsa Wind AQ/limp/desmb/RLL
Corsa Wind 2p
Pick Up Corsa 1.6 RLL

Astra HB 4p comp
Meriva 1.8 comp

Tipo SLX comp
Palio Fire 1.0 limp/desem
Palio EX comp - Ar

Palio Wekend ELX comp
Ranger XL B
Fiesta GL

Escort GLX 16v F comp
Clio Básico 4p
Scenic RT 1.6 comp

Kangu 1.6 corno
Clio EXP 1.0 16\1. comp
Scenic EXP 1.6 16v comp
Gal MI
Gol CL

Prata

Branca
Prata
Prata

Preto
Branca
Cinza
Prata
Azul

Prata
Preto
Branco
Branca
Prata
Azul

Branco

Gas

F1ex�
ROl
Gas
Gas
Gas
Gas
Gasl'l,
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas

Cinza

Prata
Cinza

Verde Met

Corsa

Vectra GLS 1995 Bordo

BordoEscort GL 1.6 1995

1999 BrancoGo11.000 16V 4p

Monza comp

Fusca 1.300

1992 Azul

1970 Branco

..
Branco

Prata + GNV

Verona�.8 ,.1991
1997Kadett

Fiorino C. Fibra 1990

1995

Bege

Vermelho

BARRA VEICULOS Fone:376191!
Fax: 376-14!!

Rua: Angelo Rubini s/no Barra do Rio Ce�
Blazer DLX 4x4 die 2000 bran�

Corsa Wagon gas 1997 verde
bran�

Corsa Wind 1.0 4p gas 2002

Corsa Wind 1.0 4p gas 2002 prata
Corsa Wind gas 1996 verme

Parati CL 1.8 gas 1995 prata
cinza
bran�
bran�
prata
bran�
prata
branca
cinZa

gas 2001
1983

Gol Plus 16v comp
Mercedes 608

Golf GTI

die

gas 1995

Eseort L

Escort GL 1.6

ale

gas

1988

1995

Meriva 1,8 8v gas 2003
1989
1985

Parati

Passat Village GL

ale

gas
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4rduíno
Veículos

VEíCULOS
370-7516

Compra Vende Troca Financia
I alter? "arqualdf;tj1' ,JG1Fj�lrrà'ido'lIiilMQifiá;� airl'iláicilii!?suli4SC'ilRua W IL .. "�,"",,�,,,l,,=, A �""�"",, ==_"" ",""'�,,,•., •. 9, ..",4< ,"" •.", ,.w•. ",

Vermelha 94

Cinza 93

371·4225 w. BREITKOPF
Caminhões e Ônibus

SR 280 - Km 53 - Guaramirim (47) 373-0127
.. �

Fiorino furgão branca 96

'>pa" Santana GLS compl. Azul 92 Vw 8.120 LONGA 03/03 Carroçeria Branca R$ 63.000,00

L,200 Diesel Cinza 96

Fiorino pick up branca 95
5

Golf bordo 95
:IG�\ I

Santana GLS compl Azul 88

Logus 1,8 GL Vermelho 94

CorrierGNV 1,6 Branca 00

Monza Classic comp Azul 91

5-10comp GNV Bordo 96

Chevett Vermelho 86

111GillO=lI
I CARROS NOVOS e USADOS
GM
Corsa hatch c/ar 4p bran 2002 Gas
0-20 Custon De-luxe preto 1991 Die
VW
IGol City GIII compl 4p
IParati c/ dh
Gol Special 2p

�FIAT'

[Uno Mille Smart
�V Uno Mille Smart

IMille Fire Básico
Furgão 1.5
FORD
Escort Hobby verm 1995 Gas

Fone: 370-2109

prata 2003
cinza 2001
branco 2002

Gas
Gas
Gas

.. verde
azul
branco
branco

2001
2001
2004
1998

Gas
Gas
Gas
Gas

Rua Valdemar Grubba N° 3841 Centenario:e

Veículos de Particulares
311-0802
311-8281

R$ 13,500,00 + roda e som

Gol prata G 85 R$ 4.800,00
Gol Azul 85 R$3,800,00

18
Chevett branco G 91 R$6,500,00
Kombi bege GNV 95 R$ 12.300,00 5.500+ 23x40

W Escart dourrado G 94 R$ 7.500,00
D-20 Vermelho D 91 R$ 29,000,00

13, 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
Opaia Azul G 87 R$ 4,000,00 6 cllidros

Bis Sundawn roxo G 97 R$ 1,500,00
XLR roxo G 00 R$ R$ 4,200,00
Tipo grafite G 95 R$ 9,800,00
Kadetl preto G 91 R$ 3,500,00 + 23x255

Verona dourado G 90 R$ 4.500,00+ 19x267

Monza prata G 89 R$ 5.800,00
Paio prata G 97 R$ 15,500,00
TDM 225 (moto) prata G 01 R$ 5.200,00
Uno vermelho G 95 R$ 5.000,00+ Financ

Exp.Antônio Carlos ferreira, 130 - Centro - Jguá do Sul

275·1184 Rua Pref.Waldemar
Grubba, 3727
Bairro Vieiras

Rua Angelo Schiochet 99 310-2381
� I

' 89251-600 - Jaraguá do Sul

; �orsa MPSI
-

C/Opc 1997 Branco
Azul 97 R$ 12,500,00

ena Clio 16
Prata Die

� Palio EL«
, Compl 16v/top de linha 2001 grafite Cinza Gas

GOl 1.3 Flre comp. 4p 2001 Cinza Bea Gas 90 R$
I GOl MI 4p/16v/ar 1999 branco Beo Gas

GOl GIII 4p/Tr/Ala 1999 Branco Bea Gas

[ �����eCial1.0 DH/4p 2000 Vermelho Beo GNV 89 R$ 5,800,00

c/ ar cond. 2003 branco
Bea GNV
Beo GNV

Saveiro 4p 2001 prata Bco Ale

U �aveiro 1 6
1.6 2003 branca Beo Gas

Ick U
' 1995 azul.met preta Die

MareaPHttrada 1.3 Fire 2003 Branca azul Die

Celta 1
X comp. 1999 preta

prata Die
Bordo Ale

Celt ,O VHC 1.0/4p 2003 branco Cinza Gas

Mato VHC 2p 2003 branco Azul Gas

C
onza SL 2 O 2p. 1993 prata bra'nco GNV
orsa '

� Cors S 4p/opc 2001 azul Vermelho Gas

"CG a edam 4p/ar/tr 2000 Verde
prata GNV
beo GNV

Biz 2001 prata vermelho Gas

ES 2003 verde bordo Gas
D-1O 81 R$ 13,500,00
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ENTRE EM
CONTATO COM UM
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