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o CLIMA: }
DANÇA DAS CADEIRAS

Guenther sai da Secretaria
de Saúde-e rejeita outro cargo

_ PÁGINA3

mínima: 13° máxima: 160
.

HOJE:
.

..
• Quinta-feira
nublada com alguns
períodos de melhoria
e chuva a qualquer
hora do dia

É HOJE

Tudo pronto para Schützenfest
D�rànte os próximos 10

dias a festa dos atiradores
vai mudar a rotina dos

jaraguaenses, A Schützen
fest começa hoje com

distribuição de chope pelas
principais ruas do centro.

Ontem os funcionários tra
balharam contra o tempo

para garantir que tudo
estivesse pronto para o

início da festa. Os portões
do Parque de Eventos vão

ser abertos para o público,
que a partir das 20h. A

abertura oficial da festa,'
com 'a sangria do primeiro "',
barril de chope e a busca

-

dos Reis, Rainhas, Cava- d

lheiros e Princesas do Tiro,
começa às 21h. Na progra- ,'"''
mação, tardes especiais,'
apresentações de grupos
folclóricos e é claro,' a
tradicional competição de
tiro. - PÁGINA4

TEMPORÁRIO

Natal abre vagas no comércio

Os, lojistas de Jaraguá do .Sul já começaram a selecionar vendedores

temporários.Além de ganhar um dinheiro para passar as festas de fim
c

de ano e pagar as' contas, os contratados têm chance de serem
.

efetivados pela empresa.O cadastro pod� ser feito no Sine. - PÁGINAS

S�MANA DA COMUNICAÇÃO
" .

Etica na Propaganda e case Lilica

Ripilica foram os assuntos de ontem

Petrônio Corrêa, presidente do Cenp (Conselho Executivo das Normas,

Padrão) e o diretor de Marketing da Marisol foram os palestrantes de
ontem da 5ª Semana da Comunicação,

.

que encerra hoje, no Centro

Empresarial de Jaraguá do Sul. O evento é promovido pelo Núcleo de

Comunicação daAcijs/Apevi. - PÁGINA6

ACESSIBILDADE

Deficientes físicos vencem a batalha

e garantem transporte público
Depois de muita conversa, o presidente da Associação Jaraguaense de
Deficientes Físicos (Ajadefi), Maurício [unkes, venceu a batalha e o

transporte para cadeirantes em Jaraguá do Sul está garantido. O prefeito
Moacir Bertoldi, o diretor da Viação Canarinho, Décio Bogo, o promotor
público, Leonardo Lehmann e Maurício [unkes assinam, no próximo dia
13, um termo de conduta que assegura a acessibilidade. _ PÁGINA S
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OPINIAO

FRASES

para o posicionamento
opinativo da empresa) e sim

na �atéria de capa. Será que

minutos, uma pessoa é

assassinada no país. A

proibição de" armas vai

diminuir este problema? Se
os R$ 600 milhões que o

governo federal investiu na

campanha .publicitária do
desarma�ent� tivessem

sido aplicados em

segurança pública ou na

geração, de mais empregos o

� Todo mundo sabe 'que se 'o Sim vencer

os bandidos não vão entregar suas armas,

ninguém é tolo para pensar o contrário

Veja (uma das-mais vendidas
no país) cumpriu o seu papel
de fomentar o debate, ou

simplesmente levantou uma

bandeha?
.

Todo mundo sabe que se

o Sim 'vencer os bandidos
continuarão armados, nin
guém é tolo o suficiente para

pensar o contrário, e a

discussão fica empobrecida
quando estes argumentos
são utilizadàs. A cada 13

resultado não seria mais

eficiente?

Pesquisa divulgada no
mês passado mostra que pela
primeira vez, em 13 anos,
diminuiu o número de armas

de fogo no país. A queda em

torno de 9% é argumento para
quem é a favor do desar
mamento. Os acidentes
domiciliares ou até mesmo as

inúmerás armas de pessoas
comuns que caem nas mãos

o.r

�b ,

-l�Estou esperando a �PI dos Bingos chamar um binquelro"
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dos bandidos também pesam
a favor.

Mas a incapacidade e a

falta de credibilidade da

polícia brasileira,' a inse �

gurança que predomina em

todos os cantos do país e os

cr'imes hediondos depõem
claramente pelo Não nas

urnas. A falta de confiança
do brasileiro nas pessoas que

propõe o referendo também.
,
A maioria é suspeita de

lavagem de dinheiro, evasão
de divisas, enfim, corrupção.
O cidadão responsável deve
pesar este e todos argumentos
possíveis na hora'de votar. O
Correio do Povo está

cumprindo o seu papel com
publicação de reportagens - e

'assim vai proceder até o dia
do referendo- que trazem

-

visões diferentes sobre o

assunto, com o objetivo de
munir o eleitores corn todas
as informações possíveis para

que possa fazer sua escolha
com consciência.

r-

01+ Do presidente Lula, criticando a CPI dos Bingos, que aprovou a acareação entre João Franciso e Bruno Daniel, irmãos do prefeito de
,,(Santo André Celso Daniel, assassinado em 2002, e o chefe de gabinete da Presidência,Gilberto Carvalho.
-d
hr.

,

�'im OU Não?
I

I No dia 23 de outubro os votar contra o desar-
brasileiros aptos a votar vão mamento, todos convincentes

a� urnas para responder a e com lógica, mas deixa de

seguinte questão:"O comér- lado um preceito básico do

c�o de armas de fogo e jornalismo que é de ouvir os

�unição deve ser proibido no dois 'lados. A posição não foi
Brasil?". A pergunta não é tomada no editorial da

simples de se responder e revista (espaço destinado
e!xige reflexão de toda

,

sociedade. Mais do que isso,
dede uma visão crítica. A

dampanha publicitária já
I 'Ir •

começou, atnzes e atores que
vivem cercados por

seguranças armados estão na .

'. I

televisão dizendo Sim ao

'desarmamento: Do outro

lado um locutor de voz,

empastada não passa nenhum

P,Q;uco de credibilidade e

chega colocar medo em

ct'iancinhas.
,

ar A mídia tem o dever de

promover um amplo debate
súbre o tema. Não é uma

b:�talha entre o bem e o

riiau.A chamada de capa da
é)(

rf,yista Veja desta' semana,dá
7 motivos para o cidadão

• f

()..t:-

1
•

I Fatos & Pessoas
Fernando Bond

Banana em Goiás'
o secretário de Articulação Nacional,
Valdir Colatto, convers�u com o diretor
do Departamento de Sanidade Vegetal
(DSV), do Ministérioda Agricultura,
Girabis Evangelista Junior, para tentar
normalizar o comércio da banana
catarinense no Estado de Goiás. Devido à

. Sigatoka N�gra, a Agência Goiana de

Defesa-Agropecuária (Agrodefesa) emitiu
uma instrução normativa que impede a

entrada, de frutos, mudas e partes da

planta da banana produzidos em Santa

Catarina, até que seja emitido o parecer
da área técnica do Ministério da

Agricultura.

Quero..,Quero,opção a
mais para asempresas

I
Medalha Jacó Anderle
A Assembléia Legislativa aprovou resolução
apresentada pelo deputado Nilson

Gonçalve� instituindo a "Medalha Mérito

Professor Jacó Anderle': O objetive é

homenagear os participantes e

colaboradores dó Programa Escola Aberta à
Cultura e Cidadania, que consiste na

abertura das escolas aos finais de semana

para o desenvolvimento de atividades

artísticas, culturais e esportivas como já
, existe na nossa região. Funcionando em 30

escolas da rede pública estadual, o projeto
foi implementado pela Secretaria da

Educação ainda sob o comando. do

sociólogo, que morreu em 2 de julho deste
ano.

Dinheiro do professor
Cerca de 2.200 profissionais da rede

.

pública estadual de ensino receberão-na
folha do pagamento do mês de outubro o

Progresso Funcional Vertical. O benefício se

estende a todos os servidores do quadro de

Magistério que' subiram de habilitação
dentro dos níveis médio para licenciatura

plena, especialização, mestrado ou

doutorado.

Correio do Povo: Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 246
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IFlorianópolis - Dono da Artex e

[interessado na infra-estrutura de

!transporte no Vale do Itajaí e na nossa

ireqião. o vice-presidente da República
ie ministro da Defesa, José A!encar,
!esteve no gabinete do governador,
'onde tratou sobre a ampliação e

jmodernização do Aeroporto Quero
'Quero, de Blumenau. Alencar ouviu

,

�'Obre as atuais condições do aeroporto e

ras aspirações para curto e longo prazo. O Pode vender
prefeito João Paulo Kleinubing pede um Valdir Colatto informou que houve um

: investimento de RS 2,1 milhões do entendimento entre os secretários de
f Governo Federal para a operaclonalização Agricultura dos dois Estados. A Cidasc

,
do aeroporto, como a ampliação da pista (Companhia Integrada de

.

de 1.080 para 1.430 metros de com- Desenvolvimento Agrícola de Santa

! primento, projeto de balizamento Catarina) tem prazo até o fim desta

! rfoturno, sinalização de obstáculos, e
semana para enviar os relatórios sobre 0

, i· , ,Sistema de Mitigação de Riscos contra a

: operação de GPS, DGPS e GPTA, sistemas Siqatoka Negra. Durante esse período,: 8é navegação com maior precisão. José fica permitido o trânsito e o comércio da
Â1encar pediu que seja realizada uma banana catarinense em Goiás. Assim que
vistoria no local. À transformação do receber a documentação necessária, o

Óuero-Quero em Aeroporto Regional Ministérlo da Agricultura vai enviar um Servidor alegre
ri O de trabalho a Santa Catarina para "Tornar Pública a sua Alegria" é o sloqan dainteressa aos empresários da região de grup

analisar a situação do controle das pragas 6" Semana do Servidor que
Jaraguá do Sul, que vão ter duas opções: de banana e elaborar uma legislação que será lançada oficialmente nesta sexta-feira

,

ou Joinville (um pulinho, pela futura evite a guerra fiscal entre Santa Catarina
' (7) no Centro Administrativo, em

Rodovia do Arroz) ou Blumenau.
'

eGoiás.' Florianópolis.
I redacao@J'ornalcorreiodopovo,com.br',--------------------------------�----------------�----�--�
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OPINIÃO

Desenvolvendo lideranças
Emmeio a tantas decepções decorrentes

da crise política vivida nos últí�os tempos,
em que denúncias graves na política,' na
.polícia e até no futebol são apontadas
'diariamente, e que de tão-comuns, teimam
em parecer normais em um país que já se

acostuma a elas, ver crianças e adolescentes
se envolvendo num projeto políticomirim é

gratificante.
O projeto "prefeito, vice-prefeito e

vereador mirim", lançado através da
.

Secretaria de Educação de Jaraguá do Sul, teve o intuito de despertar
no meio estudantil o interesse pelo complexo processo eleitoral, que
vai desde a formulação de propostas, passando pela plataforma política
e a campanha política.

Aseriedade com que as propostas de trabalho foram apresentadas
por esses estuda�tes reafirmou a idéia' de que o mais importante na

política não é o carisma e sim a competência, a seriedade, a firmeza de
..

propósitos, a consistência das propostas e acima de tudo o compromisso
com a ética.

Além disso, o projeto, que seguiu umametodologia 'rigorosa e teve

o apoio das Associações de Pais e Professores, permite que se desenvolva
a liderança no estudante, que nem sempre é um dom eque, quando
desenvolvida, passa a ser uma liderança compartilhada com a equipe.
Além disso, lideranças estudantis, quando incentivadas, podem se

transformar mais tarde em lideranças públicas ou 'políticas.
'

A competítívídade, tão importante nos dias de hoje nos meios

corporativos, estimulada também por este projeto, é componente
fundamental na formação da personalidade do adolescente que, num
futuro bem próximo, estará no mercado de trabalho.

Mas, acima de tudo, a conscientização desses adoles'centes é

primordial para que; quem sabe no futuro, tenhamos adultos mais

comprometidos com o patrimônio público, a ética e a cidadania. "

O projeto contribui para que as nossas novas gerações não tenham
uma noção equivocada na política, hoje tão desacreditada pela atuaçã�

"

.

de Il\aus políticos. Participar deste projeto foi a oportunidade de, bem:
mais do que ter a noção de cidadania, exercer a cidadania ma prática.
Pois a sociedade vem provando, por meio da sua capacidade de

mobilização e expressão, que está disposta a' romper COJ)l todos os

conceitos, situações, pessoas.ou atitudes que impeçam amanutenção -

da ética e da democracia, tão dificilmente conquistada por nosso povo, i

e nossos adolescentes também provaram isso e mostraram que,'mesmo .'

tão jovens, sabem bem o que querem�'do que precisam, ;,

o. prefeito lVIoacir,Antônio Be�t,C?��L73�s�f;�, às qu!n�,��:!f,�ir�s,,:
nesta coluna

Referendo? Por quê?
P' ?ara que.

No dia 23 de outubro estaremos votando no primeiro referendo
nacional. Mas, o que é e para que serve o referendo? Para. quem
interessa um referendo? Vale a pena gastat todo esse dinheiro em

um referendo? I

Há muitos anos os Movimentos Sociais buscam a realizações de )

Referendos para a população brasileira decidir com seu voto questões 1

que influenciam diariamente nossa vida. Cada brasileiro que está
i,

apto a votar para. vereador, 'prefeito, deputados, senadores etc. tem
um compromisso importante no exercício da Democracia de nosso

j

País. A democracia, como diz Ribeiro (1996) deve ser um estilo de
'

vida e não apenas um regime politico.
-

r

Os debates e asdiscussões na sociedade sobre temas importantes)
como é o CÇlSO do Desarmamento é íundamental para termos urna ;

participação nas decisões políticas de nosso País. Nos poucos debates, ,;

que há, ouve-se que à população não está preparada. para esta .

discussão. Na verdade, somos os que mais entendem sobre estes
_

temas. Vivemos quotidianamente com as discussões e com os
.

problemas que estão sendo tratados ou serão tratados em um futuro'.
próximo. Agora, cabe ao Movimento Estudantil, Movimentos
Sindicais, Associações e Políticos estimular estes debates. Esses

.

Movimentos não podem simplesmente cruzar os braços para as

discussões e dizermos que não estamos preparados para votar. )

Quantos debates o Movimento Estudantil fez sobre o Desarmamento? i '

E a Câmara de Vereadores? E as Igrejas? E o Movimento Sindical? E )

os Movimentos Sociais? 1
Os referendos interessam intensamente a toda a População, talvez )

por isso alguns "ditadores" defendem' a não realização dos mesmos.
)

Digo "ditadores" por que são acostumados a dar ordens e não dar o
.)

direito a população de discutir e decidir sobre as mudanças na
)sociedade. A quantia de dinheiro investida em um referendo não

pode ser a causa para a não realização dos mesmos. Este dinheiro é
'

um gasto ou um investimento? Para quem governou ou gosta de

governar com "mão de ferro" pode ser um gasto.
Portanto, vamos exigir novos referendos e aproveitar as (

\

oportunidades que temos para mudar este País. Não vamos ficar j

esperando que outras pessoas façam por nós. E como canta Geraldo r

Vandré: "Pelos campos a fome em grandes plantações/ pelas ruas

marchando indecisos cordões/ ainda fazem da flor seu mais forte
refrão/ e acreditam nas flores vencendo cànhão."(Pra não dizer que"
não falei das flores). Esta é à nossa maior arma: o VOTO.

'

Nilson Antonio Gonçalves de Souza, aluno de Letras /

Licenciatura - Unerj
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'MOSAICO,
Históri'co

Agora oficialmente na presidência do
Deter (Departamento Estadual de

I Ierminals Rodoviárlos) o,ex-prefeito Luis

i Carlos Tamanini (PMDB) anuncia a

I construção da primeira rodoviária de

i Ccrupá, que governou por duas vezes.

i O ponto comercial,que durante décadas
serve de parada dos õníbus lntermu
nicipais, não tem a estrutura exigida.
Segundo tamanini, a obra depende da
compra e doação de terreno pela
Prefeitura, uma vez que os recursos do
Deter já estariam disponíveis. Novo trevo
de acesso

à cidade também será feito.

.... Bobagem 1
Há uma falsaexpectativa fomentada por
alguns setores da imprensa de que o

comércio de Jaraguá do Sul vai faturar
alto com a 17a Schützenfest. O que
poderá acontecer nesta semana é um

pequeno incremento nas vendas por
conta do pagamento dos salários e pelo
Dia das Crianças.Temos que ser realistas
e fiéis à informação. A Schützenfest não
é evento que atrai turistas a ponto de
mudar o perfil da cidade por alguns dias.
Longe disso. Basta acompanhar o dia a

dia dos restaurantes e hotéis, que
praticamente não se altera em nada.

.... Esperança
Comerciantes vizinhos ao novo prédio,
já em fase de conclusão, da Caixa
Econômica Federal, na' Marechal
Deodoro, estão confiantes na retomada
das vendas, que andam em baixa há

algum tempo. É que o movimento de

pedestres, para muitos, representa mais
dinheiro em caixa. A mesma expectativa
existiu durante aiguns meses de 2004

.

quando a Justiça do Trabalho esteve.

'prestes a alugar parte do imóvel onde
funcionou um dos Supermercados
Vitória. Mesmo terrena onde vai
funcionar a nova agência da CEF.

.... Bobagem:2.... Problemas
A chamada Rodovia do Arroz, entre, ,

Joinville e Guaramirim, tem prazo original
de 27 meses para ser concluída. Porém,
COI1J quase dois meses de muita chuva
ficou intransitável e já complicou o,

cronograma estabelecido, havendo risco
de não poder ser inaugurada no

prazo.Outra rodovia em construção na
'

região, entre São João do Itaperiu e

'Massaránduba, depois de anos paralisada,
pelo mesmo motivo pode não ser entre

gue até o final dó ano como o previsto.
Mas, nada que interfira nos dividendos

políticos esperados para 2006.

Até mesmo a famosa Oktoberfest de
Blumenau vive anos seguidos de�;Jd,'
decadência. E a razão é.sírnples: quanto (13

maior a festa,maior o custo, afugentando q�i�'
patrocinadores que bancavam a,ltas�i)
somas emépocas passadas.Além do que,

"

fugiu completamente à proposta originallJ rt

de resgatar tradições alemãs. O turistaj,[:r
chamado de "qualidade'; com bastanteri e

dinheiro no bolso, desapareceu, OSj'X3
desfiles são de uma mesmice cansativa,:x G
os hotéis não lotam e no bolso de, quema:
vai aos pavilhões, dói. {

1B

mosaico@jornalcorreiodopovo.com,9i
vi"

CONFIRMADO PJ\1DB e PT entram com pedidq:�
para agilizar ação Contra Peixer

,

)3B�AlfredoGuenther não é mais o
Ititular da Secretaria de Saúde

[rIS

juiz-a titularKaren, ou seu substitu@,q
RafaelCassiano, em até dez dias apib
o recebimento da procuração, prgtWJ
que pode não ser cumprido devido
ao acúmulo de processos,Nase�
passada, o Correio informou, e:V2
primeiramão o parecer do promot1fdLeonardo Lessmann, favorável a
cassação do mandato do prefeitb;ff�

, ,1°�do Vice, como sugere a ação dos-·
, partidosPMDBePT. ' \'

Os dois partidos acusamPeíxerde

autopromoçãona revistapatrocina�pela Prefeitura, publicadaem junh� I '

de 2004, que continha p'restação

�e\1obras e serviços realizados pela admi
nistração nagestão anterior.A revista
trouxe como título doeditorial "RUIJ;to IICerto", expressâoqueteria sido usada

Icomo slogande campanhado pefelís
ta. e dos candidatos a verea:dor Q;J.J
aliançaPFL e PP.Amesma exprês�ão
�m terla sido veiculada em "san
tinhos" distribuídos porcandidatos da

coligação.' (Carolina Tomaselli)

GUARAMIRIM -r-, A Coligação
Guaramirim para Todos, formada
pelos partidosPMDBePTnas eleições
do ano passado, protocolou ontem,
no Fórum da Comarca de

Guaramirim, um pedido de

reconsideração.O objetivoé alterar
de 20 dias para cmco dias aprazo para
o recolhimento de uma procuração
do vice-prefeito José Joaquim
Fernandes (PP). O documento é

necessário para que se dê,
continuidade à ação movida pela
coligação contra o prefeito Mário

Sérgio Peixer (PFL) e seu vice.
Segundo um dos advogados da

coligação, ReinaldoMurara Júnior,
apesar de não haver prazo
estabelecido legalmente para que o
documento sejaentregue, por se tratar
de umprocesso eleitoral o prazo de 20
dias estaria "fora da ordem jurídico
eleitoral". "Nemnos processos comuns

se dá um prazo tão grande. Esse é o

nosso questionamento e por isso a

coligação fez um pedido ao juiz da
comarca para reduza o prazo para
cinco dias", justificou.

De acordo com o advogado, a
intimação informando sobre a

ausência da procuração; despachada
pela juízaKarenFrancis Schubert no
dia 21 de setembro, ainda não teria
sido entregue ao vice-prefeito. Só a

partir daí, explicou Murara, é que
começa a contar o prazo de 20 dias

para que o documej,lto seja
apresentado. "Como a intimação
ainda não foi entregue, entramos
com um pedido para que o juiz
reconsidere esteprazo", completou.
Ainda segundo o advogado, a

sentença finaldeve serproferida pelo

CESAR JUNKES
I ARouNA TOMASELU administração Eni Voltolini. "Ele

(Bertoldí) me dissequenadamudaria
e que eu ficaria no cargo até esse

momentode umanovaconversaçâo",
completou.

O cirurgião dentista relatou que
foiaté aPrefeíturano iníciodamanhã

secretário de Comunícaçâo Carlos
Alberto Dias, "a informação que o

prefeitodeu édequeGuenther estaria
sendo recolocado no cargo até o dia
'15 e depois virá para cá assumir uma
função no gabinete", resumiu.

� Ontem pela manhã
b ainda secretário
I

�arantiu que só

sairia no dia 15
de ontem para assinar documentos
inerentes à pasta, quando soube que
não respondiamais comosecretário
de Saúde. "Um funcionário da

l JARA�UÁ DO SUL" "Agora

f,hega". O desabafo do cirurgião

fentistaAlfr�doGuenther�m?m
as especulaçoes de que ele deixaria o

'tiargo de secretário de .Saúde,
nformação confirmada por ele
êslh6 no infcio da tàrde'de ontem.

Puenther afumou que deixa o cargo
pntecipadamente -:- já que sua saída
estava previstaparao próximo dia 15
L por conta de "informações

��esencontra.das" entre o prefeito
oacirBertoldi (PL) e assessores da
efeitura, que ele (Guenther) não

�specifiçou.
I ' �'O prefeito fala uma coisa e os

Um pouco antes de se dirigir à Prefeitura, onde foi assinar documentos inerentes à pasta, o ainda secretário

Eioresodesiníormarn.Nãopassam
municipal de Saúdé, Alfredo Gunther , negou, em declarações ao Correio do Povo, de que teria havido uma

reviravolta na decisão do prefeito Moacir Bertoldi (PL) e que ele (Guenther) teria sido confirmado como titular
estásendofeitoeoprefeitofka

'

da pasta. "Teoricamente, deixo a Prefeitura no próximo dia 15 de outubro e só permaneceria se fosse para dar
,desmformado. Não vou ficar num \ continuidade a um trabalho que desenvolvemos ao longo de nove meses; disse o secretário, reafirmando que

Ilcargo que não tem amparo legal", não aceitaria convite formulado por Bertoldi para assumir função política na área do gabinete do prefeito."Não
disseGuenther; comrelação aoacordo

'

quero envolvimento político com mais nada" disse o secretário, acrescentando que.o cargo oferecido exige

lfirm d b I I tratativas de ordem política com os segmentos organizados da sociedade e com o governo do Estado, por.

a o ver a mente entre e e e o

exemplo, um papel que rejeita por não ter mais "apetite':Iprefeito de que permaneceria no
Guenther também foi categórico sobre quem seria, ontem, o secretário da Saúde. "Sou eu, não existe essa

[cargo até 15 de outubro, quando história de .secretário interino" garantiu, repelindo informações de que o ex-secretário estadual de.Saúde, Eni
!reto1nariarnoassunto.Airldasegundo Voltolini, teria assumido o cargo até a nomeação de um novo titular."O que ele está fazendo é um trabalho de

!o dentista, na tarde de terça-feira o consultoria, que deverá produzir um relatório sobre todas as mudanças que devem ser introduzidas no setor,

lacordo teria sido reafirmado pelo quebrando hábitos e culturas já enraizados no serviço público, para que de fato possamos melhorar o

prefeito, que visitou a Secretaria, atendimento à população usuária dos nossos serviços. Isso inclui um trabalho de capacitação e motivação dos

[acompanhado do consultor da funcionários" acrescentou. Disse, ainda, o secretário que Voltolini não deseja o cargo. (Celso Machado)

I' ,

Avaliação
Durante os nove meses em que

esteve frente à pasta" Guenther
destacou entre as ações a conclusão
doCentroVida, areforma emquatro
postos de saúde do município" a

reestruturação do atendimento
primário e o desenvolviinento do

Programa de Saúde da Família.
"Tenho consciência absoluta que
realizamos umbom trabalho, graças a
harmoniosa' equipe de trabalho",
elogiou.

contabilidade disse que eu não

poderia assinar osdocumentosporque
fui destituído do cargo", contou.
Ainda' segundo Guenther, a

confirmação de que não era mais

secretário foi dada pelo secretário

extraordinário para assuntos de
Gestão, LuizAntônioGrubba.Ontem
à tarde, o prefeito Moacir Bertoldi
estava em audiência e, segundo o

'

Guenther sai depois de 9 meses

• O PMDB e o PT q\Jerem
agilizar o ação movida
contra o prefeito Mário

Sérgio Peixe r e seu vke,'
José Joaquim Fernandes

(PP), que podem ter seus

mandatos cassados.

,li
• A coligação pede a ,li

alteração de 20 para cinco
dias o prazo para que o

'

vice-prefeito apresente a

procuração que falta para ,,9

dar continuidade ao 10

processo. ""I),

IPresidente da Câmara garante que viagem não será a passeio
r

I JARAGUÁ DO SUL- Entre os
'

Idias 24 de outubro e 7 de

,Inovembro, o presidente da
Câmara de Vereadores, Ronaldo

jRaulino (PL), assumirá a cadeira

Ide prefeito por conta de licença
.

Ido prefeito Moacir Bertoldi (PL)
'I' e a vice-prefeita Rosemeire Vasel
I (PL), o que ocorrerá depois de

IViagem (de Raulino) à Itália,
acompanhando delegação da ,

IAcijs (Associação Comercial e

I Industrial), Apevi (Associação dos
I Pequenos e Micro Empresários do
I VaJe do Itapocu) e Facisc

I (Federação das Associações
i Comerciais e Industriais de Santa

i Catarina, .entre 10 e 22 de

i outubro. Raulino rebateu críticas
! de que a vigem seria apenas um

l passeio pago caiu, dinheiro público_e sem qualquer serventia para o

-nunicípío. Pelo Legislativo as cidades irmãs. "Assumí afunção

Marista realiza plantão
pedagógico

de'representar'o prefeito porque
ele não poderá acompanhar a

delegação' por causa de

compromissos já anteriormente
assumidos e inadiáveis", afirmou
,Raulino. O prefeito,' disse,
licencia-se por quinze dias para

poder participar de um congresso
de prefeitos na cidade paranaense
de Foz do Iguaçu, indo depois
para Brasília onde deve

permanecer pelo espaço de uma

Ana tratando de 'projetos de
interesse do executivo junto a

vários ministérios. Raulino, neste
período, será substituído pelo'
petista e vice-presidente do

Legislativo, Jaime Negherbon. A
vaga do pelista será ocupada pelo
sétimo suplente da coligação PL,
PDT, PPS e PTB, Francisco

Jungblut, o Sargento Chico, do
. PTB. (Celso Machado)

também viaja o vereador Afonso
Piazera Neto (sem partido), que
deve assumir a diretoria de
Urbani'smo. O secretário de,

ARQUIVO CORREIO/RAPHAEL GÜNTHER

I,

, b
Acontece nesta, quinta-feira, 06 de outubro, a 3a ediçãodo Plant�?,
Pedagógico para pais eresponsáveis, noColégioMarista São l.u�s�
A participação da família na vida escolar do aluno é de fundamental

.

. J

importância e o Plantão Pedagógico é um momento para contatg
com os professores de seu (sua) filho(a) e para estreitar as relaçõe�
de compromisso e participação do aluno, família e escola. 'r,

,
, iV

Este plantão Pedagógico, a exemplo da edição anterior acontecerá no
,

. , "

período noturno, com início às � 8h30min. Nesta ocasião alguns pais, já
comunicados, têm um horário previamente' ,

.

� ,;

agendado com os professores.Os demais pode-
' �,l

rão solicitar junto à coordenação um horário ******-* j
*****

para atendimento,

O Plantão é um momento paratlrar dúvidas e,
diferente das reuniões de pais, aborda assuntos
diretamente relacionados à aprendizagem e

atitudes dos alunos, e acontece de forma
dinâmica, com atendimentos rápidos e

individualmente com as famílias.

Produção, Leônidas Nora, não
acompanha a delegação de'

empresários como tinha sido
anunciado antes.

.

Ontem, o presidente do

Legislativo reagiu a críticas que
teriam sido feitas por colegas de
bancadas da oposição quanto a

resultados práticos de interesse da
comunidade jaraguaense. Disse
Raulino que a ida à Itália de tem
dois objetivos, um deles incl�i
visita a uma feira empresarial na
cidade de ColÔnia.

,Particularmente, o vereador
teria a missão de assinar termo de

cooperação entreJaraguá do Sul
e a cidade de Trento, tornando-

Raulino assumirá como prefeito

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CORR'EIO ECONÔMICO
Lei Kandir
o ministro Paulo Bernardo (Planejàmento) disse ontem que
deverá liberar os R$ 900 milhões reivindicados pelos Estados

, para compensar as perdas com a Lei Kandir.
,

Em represália à retenção dos repasses pela União, os governadores
". haviam anunciado em reunião com o ministro Antonio Paloçci
-n (Fazenda), que deixariam de reconhecer o pagamento dos
,i créditos a empresas exportadoras-que são beneficiadas com a

, isenção de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e

:; Serviços) prevista na' Lei Kandir,
I

" Palocci pediu um prazo de 15 dias para buscar uma solução, No
'�J entanto, diversos empresários/de todo o país dispararam críticas
tanto ao governo federal e quanto aos Estados pela retenção dos

.. recursos.A Fiat chegou a anunciar que poderia suspender o plano
!',
de investimento de, R$ 1,3 bilhão na fábrica de Betim (MG) até
2007 devido à decisão dos qovernadores.O ministro Paulo

:: Bernardo afirmou, no entanto, que o dinheiro dos Estados não foi'
,,� incluído no Orçamento deste ano e não foi liberado ainda porque

,� o fundo de com.pensaçôes criado para reduzir as perdas dos
,

Estados com aLei Kandir ainda não foi regulamentado, .

"

,:; Telefonia Popular
:�) o governo poderá retirar a

" limitação de renda do usuário
,�.

para a compra do telefone
.I

social para evitar

t' contestações sobre a sua

I legalidade, sequrido
informou ontem o ministro
das Comunicações, Hélio
Costa,

Planos de saúde
o Superior Tribunal de Justiça
decidiu permitir que as

operadoras de planos de
saúde reajustem os preços dos
contratos antigos em mais de

11,69% até o julgamento
definitivo da lim)nar que pede

.
a limitação do aumento, O
embate jurídico começou
quando a Agência t'lacional
de Saúde Suplementar,
autorizou as operadoras
Bradesco e Sul América a

reajustarem, respectivamente,
em 25,80% e 26,10%, Entre
idas e vindas nos tribunais de

primeiro e segundo graus,
associações de consumidores

conseguiram liminar na
Quarta Turma do TRF que

, suspendeu a autorização da
ANS, O julgamento deve ser

retomado pela Corte na

sessão do próximo dia 19.

�
,

Investigação
, o�

A Essa, que anunciou que irá
� terceirizar sua rede própria

de postos, operada pela
subsidiária Servacar, está
sendo investigada pela

, Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural e
Biocombustiveis (ANP), O

r órgão regulador alega que a

r, Portaria 116/2000 veta às
L_ distribuidoras o direito de

exercer o comércio direto de
,

combustíveis.

redacao@jornalcorreiodopovo,com.br

• Cotação ÚS$ Compra Venda
Comerclaí 2,266 2,268 ..

Paralelo 2,427 2,527 AIA

Turismo 2,200 2,360 AIA

• Cotação Euro Compra Venda

2,710 2,713 A

'CUB R$: 863,23 (outubro)

-Indlces Pontos Oscilação

Boves�a 30.163 3,58% T

� Ilaw Jaoes 10.317 0;19% T

Oasdaq 2.103 0,70%' T

• Poupança (%) 0,7639

Quina
concurso: 704

02 - 04 - 18

27 - 34 - 50

concurso: 1507
18 - 24 - 32

51 - 59

Lotomania Loteria Federal
concurso: 558 concurso: 03974,

1 ° Prem ia: 62,281
2° Premio: 15.315
3° Premio: 70.235
4° Premio: 29.274

\

02-05-19-34-39�44-45
48 - 49 - 50 - 52 - 57 - 60 - 61

63-64-83-87-89-97

CONTAGEM REGRESSIVA

Começa hoje a 17a Festa dos
Átiradores de Jaraquá do Sul

MARCIA BENTO

.... Tudo pronto para
Schützenfest que vai
mudar a rotina da
cidade durante 10 dias

}ARAGUÁ DO SUL - Durante
os próximos 1O_dias acontece amais

tradicional festa da cultura alemã
da região: a XVII Schützenfest.

'Ontem os funcionários
contratados trabalharam contra o

tempo para garantir que tudo
estivesse pronto para o início da
festa. Hoje às 17h começa a

distribuição de chope 'pelas
principais ruas do centro da

cidade, é o aquecimento para os

dez dias de competições de tiro,
apresentações folclóricas, dança e

comida típica. Às 20h os portões
do Parque Municipal de Eventos
vão ser abertos pará o público, que
a partir das 21h vão poder curtir a
festa com a abertura oficial, a

sangria do primeiro bartil de chope
e a busca dos Reis, Rainhas,
Cavalheiros e Princesas do Tiro,

Este ano as crianças até 12 anos
e as pessoas com trajes típicos vão
ter a entrada franca, O ingresso
vai custar R$ 2 nos dias 6, 9 (após
as-lSh), 12 (após as 18h), 13 e 16

(após as 18h). Nas sextas-feiras (7

CESAR JUNKES

A Colônia é a cerveja escolhida nesta edição da festa, o copo com 400ml custa R$ 4,00

e 14), nos sábados (8 e 15) e na

véspera de feriado (11) o ingresso
vai custar R$ 7. Nestes dias os três

pavilhões vão ter bailes com

música ao vivo. O chope,
exclusividade da Cervejaria
Golônia, de 400ml será vendido a:

R$ 3, mesmo preçq praticado em

2004, O refrigerante, que será da
marca Coca-Cola (Coca-Cola,

"
fESTAS DEOUTUBRO

Florianópolis - A Polícia Rodoviária Federal começa hoje a Operação
Festas de Outubro, que se encerra no dia 23 de outubro. Nos anos

anteriores o número de acidentes e vítimas tem sido muito grande.
Só no ano passado, em 17 dias de operação foram 630 acidentes,
384 feridos e 28 mortos,

Segundo o comando da PRF, a principal causa dos acidentes nas

rodovias federais está relacionada' à falha' humana. A Polícia alerta
,

,

ainda que existem muitos buracos na pista, a sinalização é deficiente
e existemmuitos estabelecimentos cornerciaise residências ao longo
das rodovias. A orientação' da PRF é para que os motoristas evitem

viajar de noite e mesmo durante o dia, mantenham os faróis acesos,

O grande movimento de turistas na região, principalmente na BR
,

101 e BR 470, no Vale do ltaja], preocupam a Polícia Rodoviária Federal,
sobretudo em função do apelo que as festas fazem em' relação ao

consumo de álcool. A Polícia Rodoviária Federal alerta ainda que vai
fazer' um reforço de policiamentO nos, finais de semana,

principalmente no período noturno,

Fanta, Sprite), será vendido a R$
2 o copo de 300ml.

A programação deste ano

conta com tardes especiais e

gratuitas para. as crianças no dia
12 e para os idosos no dia 13. Para
que as famílias possam aproveitar,
a festa, nos dois' domingos (9 e

16) a entrada é franca até às 18h,
Já as competições �e tiro, que dão

nome-a festa, começam no dia 7
e terminam no último dia da festa.
Os estandes vão ficar abertos ao

público visitante todos os dias, p
Pavilhão "C" vai ser o palco das
apresentações dos grYP�l<s
folclóricos. A programação
completa pode ser vista no site
oficial da fes ta: http://
www.schutzenfest.com.br.

PREVENÇÃO DST
fi

No mês de setembro o Programa DST/Aids da Secretaria Municipal dél
Saúde, realizou 346 exames de HIV e VDRL (sífilis): Foram detectados novei
casos confirmados de Aids, em cinco homens e em quatro rnulheresj
todos heterossexuais e residentes em Jaraguá do Sul. I
Foram conJirmados 51 casos novos da doença na região,
somente este ano. "

-'

"Cerca de 90% dos casos confirmados neste ano foram constatados'
entre heterossexuais, Este dado revela que não existe mais os chàrnados
"grupos de risco"; e atualmente trabalhamos com a realidade dos�
"comportamentos de risco"explicou o coordenador do programa Dalton
Fernando Fischer, Segundo ele a melhor forma de prevenção ainda é
a utilização dos 'preservativos (camisinhas); ou exigindo o teste de' HIV
no início dos relacionamentos afetivos,
Para evitar que ainda mais pessoas sejamcontaminadas a Secretaria)
Municipal de Saúde, através do Prog, DST/Aids estará presente na

Schützenfest, com a campanha de prevenção e distribuição gratuita de
preservativos no ambulatório.

Deficientes físicos garantem direito �o transporte público
}ARAGUÁ DO SUL - No próximo

dia 13, o prefeitoMoacir Bertoldi, o
presidente da Ajadefi (Associação
Jaraguaense de Deficientes Físicos), '

Maurícíolurikes, o diretor daViação
Canarinho, Décio Boga, e Gpromotor
público, LeonardoLehrnann, assinam
um termo de conduta que vai garan
tir o acesso de cadeirantes (usuários
de cadeira ae rodas) ao transporte'
coletivo, Após a assinatura do termo,
haverá um prazo de 60 dias para que
o serviço seja disponibilizado,Ovalor

do passe será o mesmo cobrado pelo
, transporte públicomunicipal. •

,

,

A empresa Canarinho, conces
sionária do transporte público, já
encomendou dois ônibus adaptados
com elevador. O serviço será prestado
aoscadeirantes através do sistema de
agendamento, a exemplo do que
acontece emJoinville. "O interessado
terá que ligar um dia antes para fazer
o agendamento", informou
Lehmann. Segundo ele, ficou
acordado entre as partes que, após

quatromeses de disponibilização do
serviço, será feita uma avaliação,

G

"Portanto, osmunicípiosqueoferecem
o transporte adaptadohojeobedecem
a leismunicipais, já que tambémnão
existe lei estadual neste sentido",
informou Lehmann,

Lei Federal
As leis federais 10,048 e 10.098,

criadas em 2000, só foram

regularizadas em dezembro do ano

passado, quando foi determinado que
as empresas de transporte têm prazo
de dez anospara que toda a frota seja
acessível aos cadeirantes em todo o

Brasil, mas não foi definido umprazo
mínimo para que isso ocorresse.

f(.

Em Jaraguá do Sul, há uma lei

municipal que garante D transporte
gratuito para portadores de qualquer
deficiência, que tenham renda de
até três salários mínimos. Os
interessados no benefício devem

procurar a Prefeitura para,fazer um
cadastro,

Uma 'Transportadora de Vidas.

Lazer .. Turismo .. Frêtamento
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EMPREGOS

Lojistas apostam no crescimento
das vendas e abrem vagas

Eus BINI

... Quem se destacar
tem chance de ser

efetivado. Casa é

p prêmio de Natal

}ARAGUÁ00SUL-Vendédores já
estão sendo contratados pelos comer
ciantes para os empregos temporários
�e final de ano. Além da garantia de
�m ganhomensalpor um período de
90 dias, os contratados temporários
arriscama chance de seremefetivados
pela empresa. "Tudo depende do de
sempenhode cadaum", dizopresiden
te da CDL (Câmara dos Dirigentes
Lojistas), Walqemar Schroeder, que
pretende chamar duas pessoas para
ajudarno atendimento emsua loja, no
bairro [araguá Esquerdo. Schroeder
acredita que oNatal deve aumentar
as vendas em até 12%."DePoisdeum
períodode retraçãonas vendasdurante
.todo o ano, a tendência é que haja um
aumento significativo já a partir deste,

,

mês", avalia.
o

�O gerente da loja Casas Bahia,
Alexandre Gonzaga, disse que até o

,

mês que vempretendecontratarcinco
(ou -seis pessoas para ajudar no
, atendimento. "Se o funcionário levar
,'jeito para as vendas e tiver uma boa

,

desenvoltura poderá ser contratado

definitivamente", destacou ogerente.
"Temos três, funcionários que
começararncomo temporáríos e foram
efetivados", informou. Segundo ele, os

'

ajudantes têmsido contratados através
de indicaçõesdospróprios funcionários,
ou através de cadastros que a loja tem
de interessados em trabalhar e até
mesmo através do Sine' (Serviço
-Nacional deEmprego).

Segundo o gerente doMagazine
Luíza,AiredinBorges, as lojas da rede
também vão precisar de ajuda apartir
domêsque vem. "Devemos contratar

temporariamente cinco vendedores
para cada unidade e todos terão

chance de ser efetivados", informou.
Aescolhados funcionários temporários
será feita entre as cercade 200 pessoas
que já estão cadastradas desde que as

lojas foram inauguradas na cidade, no
últimomês de agosto.

Habilitação
O presidente da CDL ressaltou

que as pessoas habilitadas para atuar
no comércio são aquelas que têm
"visão comercial, 'facilidade' de
comunicação e desenvoltui:apara lidar
como público". Ele informou ainda,
que a entidade possui um banco de
dados chamado COE (Central de
Oportunidade deEmpregos), onde os
.interessados podem se cadastrar

gratuitamente. "Cercade 1.2oopessoas

RAPHA�L GÜNTHER

Comerciantes promovem campanha de Natal com prêmios

já passaram pela central e 5% fóram
encaminhados ao mercado de

trabalho", informou. Para fazer o

cadastramento, o interessado deve

ligar para o telefone (47) 275-7070e
marcarentrevista:

o presidente da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas'). Waldemar
Schroeder, anunciou ontem na reunião plenária da entidade a

campanha de Natel.Intitulada "Um sonho de Natal" a promoção vai
funcionar entre os dias 3 e 23 de dezembro, A cada R$ 30 em compras
o consumidor vai ganhar um cupom para concorrer a um dos 12

prêmios: 1 vale casa-própria no valor de R$ 40 mil, i carro Cross Fax,
,

e 10 vale-compras no valor de R$ 500."0 valor máximo é de R$ 1 mil,
ou seja 33 cupons por compra'; explicou o presidente que -estlrna a

participação de 500 empresas na promoção.
O horário 'de funcionamento do comércio para o período do Natal
ainda não foi definido. "Estamos fazendo uma pesquisa com os

associados para definir o horário'; disse Schroeder.

'Controle da infestação de maruins é estudado
, ,

.

}ARAGUÁ DO SUL - Os

:"municípios da região, estão tendo

i problemas com a proliferação de

i maruins nas plantações de banana.
I Ontem, nd' auditório da Amvali a
i pesquisadora Maria Luiza Bauer
i apresentou a técnicos ligados às

! Secretarias - Municipais de

i Agricultura, o resultado dos estudeis
: que desenvolveu sobre o mseto.

i Também foram discutidas formas
: economicamente viáveis para o

: controledomosquito.
,

Osestudo, que vem sendo
: desenvolvidos há três anos já
: comprovou que o.inseto, da espécie
Culucoides Paraensis encontra

, condiçõesparaproliferação�os cepos
de bananeiras, depois que eles entram
emprocesso de decomposição, cerca
de quatromeses após o corte. Outro
ambiente propíciopara a prolíferação
em certas' épocas do ano são as

"esterqueíras, comurts nas áreas rurais.
Matéria orgânica em decomposição
nasmargens de rios e córregos também
servemcorno criadourosparao inseto.

'O mosquito
As fêmeas do maruin se

.

alimentam de néctar vegetal e do
,

sangue -humano e de animais,
1

enquanto os machos se alimentam
:
apenas de néctar vegetal. A picada
domosquito é dolorida e, emmuitos

, casos, provoca alergia. De acordo com
• os estudos; aespéciedepositaseusovos,
: que levamde dois a cinco dias para se

transformarem em larvas. Omaruin
,

apresenta um ciclo larvar longo, que
: dura entre 50 e 60 dias. Após esse
.

período, omosquito eclode já na-fase'
: adulta e pronto para procriar,

De acordo com o agrônomo da
pagri de Corupá, Miguel André

Compagnoni, ainda não há uma

solução definitiva para o problema,
que ocorre também .ern países da
europa. Lá, ainda está em fase de
testes uma isca à base de gás carbô

.

nico que atrai e prende o inseto.

"Aquina região,faremos uma expe
ríência que consiste na mudança
do modo de corte das bananeiras,

de forma que se evite o acúmulo de
umidade e a decomposição dos

cepos. Se funcionar, esta será uma
maneira economicamente viável

para evitar a proliferação",
informou. Os estudos continuarão
sendo desenvolvidos nosmunicípios'
até que seja encontrada uma solução
parao problema.

1 I

.

Lançando o novo CO
Apresentações na 17a&büf3�t

Data: Sexta-feira .07/1 O e
,

Terça-feira 11/10.
Contatos: (47) 328-3075

9983-0702
vox3@terra.com.br
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OI' A Schutzentest, além de divulgar e preservar a tradição do tiro ao

alvo" da culinária, das bandinhas tipicas, que podem ser apreciadas,
principalmente no pavilhao G.

A festa tem como principal atração do Pavilhao G os grupos foJcloricos
germanicos, que preservam e divulgam as tradições dos antepassados
germanicos, que vieram a Jaragua do Sul a mais de 100 anos.

,Os grupos de Jaragua do Sul, que irão
apresentar-se na festa são Blauer
Rhein Tanzgruppe, que é formado
por funcionários da empresa
Duas Rodas, o Regenwalde
Tanzgruppe, o Sünnros
Volkstanzgruppe, Neue

.

Heimat Trachtengruppe e o
. Grünes Tal.

1

Julgamento do caso Gruenwaldt

resgatado em júri simulado
}ARAGUÁ00 SUL-Vinte anos de

prisão. Esta foi a sentença proferida
pelo juiz que julgou o assassinato do
farmacêutico e redator do Jornal
CorreiodoPovo, RicardoGruenwaldt,
morto a tiros em uma sexta-feira do
dia 13 domês de agosto de 1937 por
Eucário de Almeida, sargento que

ocupava o cargo de delegado.A
simulação deste julgamento histórico
aconteceuontem à tarde, no Fórum
só que desta vez EucárioAlmeida foi
absolvido. O corpo de jurados,
formado por acadêmicos de Direito
daUnerj, considerou legitima defesa
da' honra. Almeida matou

Gruenwaldt porque o mesmo

publicou no jornal uma crônica que
comentava uni caso de assédio sexual
sofrido pela esposa de um amigodele

.

e supostamente praticado pelo
delegado.

,
I

O júri simulado faz parte da
.

, ,
programação da 6ª Semana de

I

Estudos Jurídicos da Unerj, que
começou na segunda-feira e termina
amanhã. "Desta vez, o resultado foi
diferente por ser um julgamento
aberto", explica a coordenadora dq
júri simulado e professora das
disciplinas de Direito Penal e Prátic'}
Jurídica,MônicaElaineCeccon. :

I

O' caso aconteceu bem nó

momento em que a cidade vivia u�
período de intensa atividadepolítica]
ideológica com a atuação do lntegraj
lisrno de PlínioSalgado.Gruenwaldt
era doPartido Integralista de [araguá
doSul, assimcomo centenas deoutrq
jaraguaenses. De acordo com a prof
fessora, a simulação de um julgamentó
representa� oportunidadepara o�
acadêmicos exercitaram situações
quevão enfrentardepois de formad�.

Du�s Rodas
Industrial

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



161 PA�ORAMA QUINTA-FEIRA,6 de outubro de 2005 �",.miJM"'tIelg.lI...::·�

SERViÇO AUT,ÔNOMO MUNICIPAL DE
ÁGUA E ESGOTO .; SAMAE

JARAGuA DO SUL,... SC '

AVISO DE liCITAÇÃO

o SAMAE de Jaraqué do Sul comunica que se encontra instaurada
a licitação abaixo especificada:

· LlCITAÇAo: 95/2005
· TIPO:MENOR PREÇO POR ITEM
· MODALIDADE: PREGA0·
· OBJETO:CLORETO DE POLlALUMfNIO E ORTOPOLI FOSFATO
· RETIRADA DO EDITAL:a partir de 06/10/2005 das 8:00 às 11 :30 e

das 13:00 às 16:00h nos dias úteis.
'

· DATA DA ABERTURA: 20 /10/2005 às 14:00 horas

, O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do
SAMAE, na Rua Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul -

site:www.samaejs.com.br
Esclarecimentos adicionais poderãoser obtidos através do telefone
(047) 37,1-0590

Bonifácio Formigari'
DiretorGeral-Interino

'. "�
INFORMATIVO ��l��!l ,��w-

;Especialista fala sobre Gestão na Indústria
;A importância da gestão na indústria é o tema da palestra
: que Richard Spirandeli Junior apresenta no dia 10 de outubro
i (segunda-feira), durante evento organizado pela ACIJS no Centro
! Empresarial de Jaraguá do Sul- CEJAS. O evento acontece às 20

: horas e é aberto a empresários, executivos, estudantes e demais
, interessados. O palestrante é técnico em metalurgia, graduado
: em Filosofia-Matemática e Administração de' Empresas, pós-
graduado em Administração de Materiais e Gestão de Pessoas.

,

Atuou durante 31 anos na Tupy Fundições, nas áreas de Produção
e Suprimentos. sendo Diretor de Logística, Produção e

; Desenvolvimento Organizacional e Pessoal. Investimento de RS
,

10,00 para Nucleados,RS 15,00 para demais Associados e RS
: .25,00 para outros interessados. lnforrnações e inscrições pelo
l: fone (47) 275 7017,çl,l e-mailscapacitacaoâ'acljs.com.br e.

I capacitacaoêwacijs.com.br. "

,
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ESTADO DE SANTA CATARINA

l;-��,��t��iura Municipal de, Jaraguá do Sul
it:(�í,i�,rr"

.

EDITAIS

SECRETARIA OE DESENVOLVIMENTO

MUNICIPAL

::l\,'1odali'dade' .

Preqãó :

Presencial n°
I·

i 11412005
�,r------------+--------------�------�------�

Objeto
t.ámlnas p/
'motoniveladora'

Data da disputa
19/10/2005 - 10h

� Pregão
f ,

! Presencial nO
.

'115/2005

Óleo lubrif.,óleo
hidráulico e graxa

19/10/2005 -

13h30

,

:, REGIMENTO: Lei Federal1 0.'520/2002, de 17 de julho
de 2002 eDecreto Municipal n° 4.698/2002; de 03 de
outubro de 2002.

'

INFORMAÇÕES: A [nteqra do Edital e esclarecimentos
poderão ser obtidos no seguinte endereço: RuaWalter

Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha,
município, de Jaraguá do Sul-SC, ou via Internet no

endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br.
.

Jaraquá do Sul (SC), 19 de setembro de 2005.

Marcelino Schmidt
Secretário de Gestão

.'
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SEMANA DA COMUNICAÇÃO

Relações entre agências e case
de sucesso abordados ontem

MARIA HELENA DEMORAES

� Petrônio Corrêa, do
Cenp, e Giuliano Donini,
da Marisol, foram os

palestrantes da noite

}ARAGUÁ DO SUL - Etica na

Propaganda e o case Lilica Ripilica
foramos assuntos apresentadosontem
na SªSemana daComunicação, que
termina hoje noCentro Empresarial
de [araguá do Sul. O publicitário
PetrônioCorrêa, 76 anos, veio de São
Paulo para explicar como funciona o
Cenp (Conselho Executivo das
Normas-Padrão), entidade que

preside e que ajudou a criar, há nove
anos. O diretor 'de Marketiríg da

Marisol, Giuliano Donini, fez um

relato sobre as estratégias usadas no
desenvolvimento da marca Lilica

Ripilica, que rendeu o Prêmio
Profissional de Marketing 2005. O

prêmio, concedido pela Revistas

Marketing ePropaganda e peloJornal
Propaganda e Marketing, será

entregue em novembro, na capital
paulista.

Petrônio Corrêa é publicitário há
25 ar{os.GaÚcho de São Sepé, ele é o
"P" da MPM Propaganda, que foi,
durantemuitos anos, amaior agência

Publicitário Petrônio,Corrêa explicou o funcionamento do Cenp, entidade que ajudou a fundar, há nove alj9.1;
de publicidade do Brasil. Radicado entidades que des'troem o sucesso da marca Lilica Ripili<iitJif
em São Paulo já há alguns, Corrêa princípio da propaganda", explica lançada em 1991, 'começou etH.G
explicou em sua palestra qual, a Corrêa, que também foi um dos 2001 com uma mudança' êlêv

função doCenp, entidade que cuida -fundadores do Conar (Conselho direcionamento demarketing qQêe
das relações comerciais entre as Nacional de Regulamentação passou a priorizar a fidelização, o
agências, os veículos de comunicação Publicitária), criado em 1980 relacionamento e a éomunic�da:n
e o anunciante. Atualmente, 4.100 como entidade privada e que De acordo com Donir'(�d
agências são certificadas peloCenp e aplica o código de auto- atualmente o Clube' l1ié'ô

somente as agências certificadas têm regulamentação publicitária, ou Relacionamento tem 200 rtiib
direito ii receber dos veículos a seja, impõe a ética ao conteúdo meninas cadastradas, De 2001 ate]
comissão de agência. das mensagens publicitárias, agora a empresa aumentou \fs"[

"A, entidade preserva a ética nas vendas damarca em 60% com B'S!:'
relações profissionais e impede a

Sucesso fi8!R(iUi;{s e ',í2'.50'é1"di�WF�'�J
entrada no mercado de outras O tr�balho que resultou nó multiníàicás em todo oBiaSil�"fI(J:J

. [oi

redacao@jornalcorreiQdopovo,com.br,
.

-"I

!ob

'CORREIO TV
AlfinetadasNa Record

Bruna Lombardi e o marido Carlos Alberto R.iccelli devem assinar com a

Record nesta semana para fazer a novela "Cidadão Brasileiro':

Depois de vários anos como jurada dos programas de
calouros de Chacrinha e Silvio Santos, Elke Maravilha deixou
bem claro, em entrevista ao Bom dia Mulher (RedeTV!) que, lA
guarda uma lembrança ,gositiva apenas do primeiro "patrão': sl;
"Meu painho é o Chacrinha" disse, citando a forma como se o:

referia ao apresentador. "É complicado ter um pai como Jé

Silvio Santos. Os meus valores são muito diferentes dos Ii!
dele. Ele é uma pessoa que valoriza muito o, dinheiro, que
joga aviãozinho de dinheiro para a platéia e que compara
Jesus Cristo a Collor de Mello'; criticou. Depois de Silvio

Santos, foi a vez de Elke criticar Roberto Carlos, "Todo rei

tem súdito e, por isso, teT responsabilidades. Acho que rei
]'}

.

.rnesrno era Luiz Gonzaga, que se ,preocupava com o povo.
! ,

Quem tem postura de rei é MV Bill'; afirmou. CO,m bom
<B

humor, Elke
Maravilha disse.'

Principal! produto
, !-'

A Record re�obrou os cuidados com a produção, e a- escolha do elenco
da trama, que será a maior aposta da emissora no ano que vem. As

gravações começam em janeiro.

Palavras dela
Daniella Cicarelli desmentiu que tem intenção de posar nua. "Nem nas

:

épocas das vacas magras eu quis, agora menos ainda'; fala a modelo.
'

Meninos emeninas
-,

Cicarelli está gravando a versão gay do "Beija Sapo':
iS:;

Balxlnhos
Carla Perez qravou nesta semana' o lançamento de seu CD infantil no

programa da Hebe. A 'filha, Camily Victoria, canta uma das músicas com
ela, Carla também é mãe de Victor.

.

que "o trono
.

de Roberto
Carlos é igual
àquele que. eu
tenho em

casa':
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Para adolescentes
A equipe ,de Boninho está reformulando o desenho do novo programa
de Angélica. A direção da Globo pediu um projeto para adolescentes, não
para a família, como proposto inicialmente

América'
As crises de
solidão e de

, Papais
Os atores Marcello Antony e Mônica Torres já são pais novamente. Na

semana passada, eles conquistaram o sonho de dar uma irmãzinha para
Francisco, de 2 anos e dez meses, e lsabel, de 20 anos, filha do casamento

dá atriz com José Wilker. O casal recebeu da Justiça de São Paulo a guarda
definitiva da menina paulista Stephanie, de 5 anos, conforme' publica em

. primeira mão a revista "Contigo'; nas bancas a partir desta quarta-feira.

dor de
,

cotovelo estão

com os dias
coritados para
lslene,
personagem de
Paula

'

Bulamarqui em
"América': Glória

Perez. pretende
escalar mais
um ator para ,

sua trama,

Dessa vez, a

idéia é tornar
os dias da ex

de Feitosa mais

agradáveis e

coloridos,

Sogra contra
Nos próximos capítulos de "América'; Neuta vai começar a desconfiar da

aproximação de Júnior e Zeca. O peão está sempre de papo com o seu

primogênito, e ela não gosta nada dessa "amizade colorida': A ficha da

viúva aos poucos vai caindo e ela passa a ficar mais ligada no que está

acontecendo, mas ainda sim nem passa pela sua cabeça desconfiar da

sexualidade do filho.Ao contrário, ela pensa que o peão é quem pode
estar tentando seduzir sua cria. Embora ele pareça másculo, como os

demais peões da fazenda, Neuta fica de olhos abertos, Com. isso, ela Vai

tentar afastar os dois, para tristeza de .Júnior,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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�Ajinc faz balanço e comemora
'os seis anos de fundação

QUINTA-FEIRA,6 de outubro de 2005

NATAÇÃO

RÁDIO

.JAQÀGU�

MARCIA BENTO

o técnico Kiko, o presidente Richard e o vice Lourival Demarchi mostraram o balanço da Ajinc
os atletas dando os parabéns pela
educação e o comportamento. Isso,
às vezes, é mais importante do que
um título", exemplificou.

Quem também estev� presente
foi o secr�tário de Cultura, Esporte
e Lazer, Jean Leutprecht, que
comentou que o trabalho daAjinc
servirá de exemplo para as,outras

modalidades. "O envolvimento da

família na natação é um fator que
queremos levar nos outros esportes
e a Ajinc servirá como modelo
neste processo". O secretário

também prometeu manter a

. parceria com o Acaraí, local onde
os nadadores treinam diariamente.

Dentre os títulos, Kiko destacou
o tetracampeonato feminino da
Olesc (2001 a 2004), o título do

" CORREIO DO POVO
. ,

c,

JULlMAR PIVATTO
?:<I1V

�:;;

J� Entidade vem se
it:$

o� nsagrando pela
�: rticipação das

fi ílias dos atletas
v'

��'t
��< ARAGuÁooSUL-Háseisano,s,

fQ!(fUlidada em Jaraguá do Sul a

�c (Associação Jaraguaense dos

ljljentivadores da Natação
�petitiva), entidade que surgiu
d�:tma iniciativa dos pais dos

ai!ttas" em parceria com a

�dação de Esportes .. Hoje, 39
agetas fazem parte da equipe que

nfiWesenta a cidade em várias

c��petições estaduais, nacionais e

a't� internacionais. O balanço
a�jlbentado na noite de terça-feira
mostrou que nestes seis anos os

a�l�tas subiram no pódio 1.591

vez,es, sendo 625 em primeiro lugar,
51Q em segundo e 426 em terceiro.

() ,"Temos que ressaltar este

trabalho, principalmente com a

base, que traz as crianças para o

e�orte", disse o presidente da

Aü�c, Richard Peter Hermann. O
t�;çpico da equipe, Ronaldo
Ff),lctuozo, o Kiko, disse que, além
d(<?>� resultados, o e�P9r�,�, forma
cidadãos conscieates. "Na última

c��petição que disputamos, que
foi em Macaca (SP), os gerentes
do hotelmandaram uma carta para

Kreis Jr.
!
i
! JARAGUÁ DO- SUL ,-

htuahp.ente em sétimo lugar na
'

classificação geral da Copa Clio,, '

com 24 pontos, o pilotoJ '

laraguaense Kreis [r, disputa no

fim de semana a sétima etapa

fia competição em Tarumã

i(RS). O objetivo dele, desde o

lnício da competição, é de

�erminar'entre os cinco melhores

�, para isso, pretende terminar

ias' ú ltirnas três provas do

!campeonato pontuando entre os

Iseis primeiros. No ano passado, '

Ino mesmo circuito, Kr e is

:terminou com o oitavo lugar.
! Kreis (Pakalolo/Dipil/
:Similar/Studio FM/Romaço

iRolamentos/Cosmos Turismo/
[Raumak Máquinas/Uniplast/

I'Vian Consultoria/Officer/HP) já ,

.faz as contas e analisa os

'I'próximos circuitos: Salvador e
,

São Paulo. "Na Bahia será

Inovidade para todo mundo,
Iportanto quem estivermelhor se

[sairá bem: Já em São Paulo eu

I não pude correr no ano pàssado
ipor problemas particulares. Mas
leu já treinei bastante na pista",
I contou.
! O piloto disse que gosta do

! circuito de Tarumã, por ser de
! alta velocidade. "Outro ponto
'que pode favorecer é que a

previsão é de chuva, que é como

eu gosto de correr". Na semana

: passada ele esteve em Las Vegas
! (EUA), acompanhando uma
,

'etapa da Nascar (uma das

principais categorias do mundo).
"Foi bom para aprender umas

vai em busca da recuperaçâono RS

Kreis Jr. está confiante na recuperação na Copa Clio

táticas diferentes. Vou tentar

usar alguma coisa na corrida
des te domingo", comentou

Kreis:
Como o mês de setembro não

.

teve provas, a equipe do piloto
"(Officer) aproveitou para

desmontar todo o carro e fazer
uma revisão completa. "Agora o

carro está pronto para voltar a
correr. Foi importante essa

parada, pois alguns ajustes eram
necessários", comentou ainda o

jaraguaense.

O primeiro colocado da

Copa Clio é José Córdova, com
79 pontos, seguido de Cláudio

Gontijo (da mesma equipe que
o j araguaense) ,- com 67, Elias
[r., com 49 e Wagner Cardoso,
com 48. Desta vez, a Rede
Recorâ não transmitirá a

corrida, apenas um compacto
no dia 16, às 10h45. Quem
estiver interesse pode
acompanhar. os treinos e a

corrida ao vivo (meio-dia de

domingo) no sitewww.kreisjr.com.br.

masculino naOlesc (2003), alémdas
cincomedalhas internacionais nos

Jogos Mundiais da Juventude
Italiana, em Roma (2003 e 2004).
Para este ano, o treinador acredita

que poderá trazerbons resultados dos
Jasc, pois 'contará com uma forte
equipe, principalmente no feminino.
Os']ogosAbertos acontecem de 3 a

12 de novembro, emChapecó.

ESPORTE

.-----------tI L I NHA DE FUNDO 1-------.
Contratações
o técnico da Malwee Fernando Ferretti disse que está atrás de
um pivô, mas que não quer um nome consagrado, como Lenfsio,
porque iria mudar o estilo de jogo da equipe."Não vamos contratar.
um jogador que faça, a equipe jogar em função dele. Queremos
alguém que deixe o time jogar como vem jogando, com bastante

movimentação': Segundo ele, Fio vem dando conta do recado e

James e Dimas, que chega no ano que vem, também podem
fazer esta função. Sobre nomes, o treinador disse que ainda não

pode divulgar, mas citou como' exemplo Vinicius, que está na

Univali."As contratações que estão chegando servem para montar
um bom time para fazer bonito no ano em que a empresa
Malwe'e completa 100 anos':

Competição
A CBF é a Federação
Catarinense de Futebol

divulgaram que, em janeiro,
Santa Catarina será sede da

Capá Latina de Futebol Sub
i 5. As 12 equipes serão
divididas em três cidades:

Florianópolis, Itajaí e
Balneário Camboriú. A final
será disputada na Arena
Joinville. Os participantes
são: Santa Catarina, Paraná,

, Rio Grande do Sul, Argentina,'
Uruguai, Paraguai, Itália,
Espanha, Portugal, França e,

Açores.

Corupá
A Secretaria de Educação de

Corupá vai organizar uma
olimpíada estudantil. A

competição acontecerá de
17 a 21 de outubro. Os jogos
acontecerão no Ginásio de

Esportes Willy Germano
Gessner com alunos do

jardim de infância atéa
oitava série. O evento faz
parte das comemorações
pelo Dia das Crianças.

-,
;

JULIM,AR PIVATTO

Indicação
A atleta paraolímpica Adria
Santos disputará a 2" edição
do. prêmio "As mulheres
mais influentes dó Brasil': Ela

_

compete na área esportiva
junto com Magic Paula e ii
triatleta Fernanda Keller. A
escolha será através da

votação popular a partir de
hoje no site
www.forbesonline.com.br.

julimar@terra.com.br
.. ,

(
---------------------------------------------------------------------------,

Adiado
Após mais de uma hora de
reunião nesta quarta-feira, o
Tribunal de Justiça
Desportiva da Federação
Paulista de Futebol adiou
para o começo do mês de
novembro a decisão sobre o

futuro do Campeonato
Paulista. Diferentemente do

que fez o Superior Tribunal
de Justiça Desportiva da CBF,
que anulou os 11 jogos do

Campeonato Brasileiro

suspeitos de fraude, o TJD
vai avaliar cada caso, São 22

partidas para serem

analisadas.

_,

11

:
,

Nova Delegacia de Polícia delonte
Castelo é construída pelo Governo.

.:

.

,

o Governo está realizando importantes investimentos em segurança, e asmelhorias
são evidentes também nos pequenos municípios. Um exemplo! a construção da
Delegacia de Polícia de Monte Castelo, resultado de parte dosR$ 10 milhões aplicados
na estrutura da segurança do Estado. Com o novo prédio, os servidores dispõem de
melhores condições de, trabalho e a comunidade ganha no atendimento. É o Governo
levando segurança para a população de Santa Catarina.

secrelana de Estado da
segurança Pública e
Defesa doCidadão

1!ft
SAmC_III
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Acesse nosso blog:www.poracaso.com / e.mail: contato@poracaso.com

Começa hoje galera! Tirem O pó dos canecos!!

No Cartoon Network
Começa nesta sexta, dia 07, à partir das 23h a exibição do Adult Swim, bloco noturno com a

programação adulta do canal. Àqueles' que curtem humor áddo e desenhos de impacto fica a

recomendação.
'

,Café Pinhão interditado
Equal não foi a surpresa ao tomarmos conhecimento da notícia na semana passada ...A construção da

Casa de shows de Porto Belo foi feita em área de preservação permanente (APP). e agora encontra-se
interditada até que decida-se seu rumo.Ao que tudo indica,o futuro da casa serádemolição.

Roupa Nova
Programaço alternativo às festas alemãs é ir na véspera do feriado curtir o show do Roupa Nova, que

fará apresentação acústica nos palcos do Rancho Marias, em Balneário Camboriú. Maiores detalhes do
�evento e aquisição de ingressos podem ser obtidos no site www.ranchomarias.com.br. ou pelo telefone
(4713651067.

Balada hoje na ComB.at ,

É hoje que pode-se curtir a única 'balada deste mês que vai rolar na Cornêat, Para aproveitaraomáximo;
a noite de quinta,a galerajá pode ir chegando às 23h e fazer

ó

esquenta do final-de-semana na festa TicTac(
, Mega Models. Atrações definidas como para o lourrqe banda Trivium e rnain stage DJ Carlos Fuse, além é',
claro, da moçada descolada que sempre frequenta o espaço. Ladies free.a entrada é gratuita para as!

,

meninas até as 00h30min.Quem for adquirir seu ingresso pode fazer antecipadamente ao valor de R$l O,Ooc'
nas lojas Extreme e DeltaCel1 Claro do shopping.

'

De portas abertas.
Inaugurada ontem a Extreme Premium,novidade anunciada aqui na coluna há duas semanas atrás.As, ,

marcas Energie, Jv1iss Sixty, M Oficcer, Ecko e Cia Maritima já estão vitrinando a Reinoldo, em 'ponto
localizado um pouco antes do posto Mime. Uma entre dezenas de novidades é a incorporação do.
colaborador desta coluna, Max Pires, à equipe de-vendas da loja. Botando as manguinhas pra fora, passa:

'

agora a empregar suas afinidades com o meio da moda para montar o guarda-roupas dos arniqos.Todos:
leitores estão convidados para uma visita.

'

�

21 de outubro é a data
Conforme prometido, eis novidades quanto à' abertura da Moinho Disco, a nova casa noturna da

cidade.Os proprietários ainda preferem o anonímato.mas em recente encontro anunciaram para dia 21 de
outubro como a data da inauguração. Como dito anteriormente, a casa abrirá todas sextas-feiras, com DJ
residente.Recentes negociações indicam o nome de Handerson (Baturité) como tal.

Apesar do grande espaço do local a casa abrirá a bilheteria apenas para 1.200 ingressos, buscando,'
baladas mais qualitativas para seus frequentadores. Os valores dos ingressos encontram-se deflnldosl I

comoR$l 0,00 femininos e R$15,OO masculinos. Este ano a casa funcionará até dia 16 de dezembro, o que'
nos dá 9 baladas para curtir.Os mais curiosos podem conferir as obras logo no comecinho do Molha,antes:
de iniciar-se a subida,ou esperar até dia 2 T para curtiro espaço por inteiro.

' I

PedalaWilfried!
Galera fique ligada, que hoje às 17 horas vai haver desfile nas principais ruas da cidade com',

distribuição de chopp, convldando ii todos para entrarem no clima e prestigiarem a abertura da xvu'
Schützenfest. Às 20h os portões do Parque de Eventos estarão abrindo-se para receber os vlsitantes.e àsi.
21 h acontece a cerimônia da sangria do primeiro barril de chopp.sequlda de baile por Adler sBand.,

'

.

• '1

Alternativa
Quarta-feira ptóxima.dia 12,á Choperia Bierbude estará dando mais uma canja de sua Dose deQuarta,

evento onde à partir das 22h{ o point vira uma balada regada ao som de música eletrônica de primeira.
Como responsável pelas batidas desta edição; a casa convidou o blumenauense Ricardo Constáncio,
Marquem na agenda,Próxima quarta,nos vemos lá.

CENTER
'S O M

371 2847 - 2752005

""

Justiça Federal apresenta relatório na

Câmara
'

!f Nãoé uma atitude comum prestar contas no parlamento, mas acredito que .

seja importante para aproximar a justiçada comunidade", declarou o juiz
, federal Emmerson Gazda, da subseção de [araguá do Sul, na sessão dá Câmara

Municipal, na segunda-feiraG). Esteve com com ele na mesa diretora do
, Legislativo o juiz federal Selmar Saraiva da Silva Filho. Para o presidente da'

Câmara, Ronaldo Raulino(PL), os três poderes se completam. Raulino
agradeceu "a grandeza da atitude dos juízes" que estiveram na Câmara

mostrando um POl\CO dos trabalhos desenvolvidos pela Justiça Federal no

município. Gazda revelou que tramita no Congresso Nacional projeto de lei

que estabelece a instalação de '400 novas varas federais no País em oito anos,
sendo que 200 delas serão definidas pelos deputados e senadores. A vereadora

Maristela Menel(sem partido) pediu uma cópia 'do projeto, que será
encaminhado pará todos os vereadores, para mobilizar o Fórum Parlamentar
Catarinense, com objetivo de instalar mais varas no município. De acordo
COJ;ll Gazda, a Justiça Federal instalada em2001 em Jaraguá conta com duas

varas, criminal e cível, quatro juízes e 62 funcionários entre servidores,
estagiários, e terceirizados. Em quatro anos foram 'ajuizádos 22 mil processos, '

sendo que 12 mil já foram julgados e arquivados. Estão tramitando nas duas
varas 10 mil processos, que em média esperam de 60 a 90 dias para receberem

uma decisão de primeira instância. Foram pagos R$ 45 milhões em ações
julgadas pela]ustiça Federal no município,' sobre" matérias,tribu tárias e

previdenciárias. De acordo com o artigo' I09 da Constituição, a Justiça Federal
age quando é parte no processo a União ou autarquia federal. A competência

,

dela são as causas envolvendo direitos indígenas, questões tributárias, .

'previdenciárias e administrativas de âmbito federal, crimes contra a

organização do trabalho, contra o sistema financeiro, contra a ordem
econômica e crimes políticos.

'

www.cmjs.sc.gov.br

/
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Rua Reinoldo

005 (Mod.Novo)
dire�o hid,VE,TE,CD,RODAS

30,990,00
* Acessórios e rodas de liga não fazem pcrte desta promoção,

Rau,3SS-Centro Jaraguá do Sul-SC

(47) 371�9333
,ConFiro curcrcss: oFer�os no si�e!!

www.circuitoveiculos.com Revista FocilBusc-Car
.

Rua: Angelo Rubini, 780 ::_Barra do Rio Cerro

Jàraguá do Sul - ,SC
E-mail:

2000autocenter@rotadoautomovel.com.br
'

....._-------__._--------....._---------'-----__;;;_;.;_;;;....;;;.::.;:;.;._.L.- --I

2000

(47) 273·1001/376·1772

.

I> '
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CORREIO DO POVO

CLASSIMais
QUINTA-FEIRA,6 de Outubro de 2005

(47) 273-1Ó01/376-1772

�issan Frontier 4x4 TB Intercooler 04 Diesel Preta

S19 Exécufive 4x4 Turbo Intercooler 04 Diesel Prata

1- tCÓ Sport XLS Completa/couro 04 GNV Cinza

Péljer.o TR4 Couro compl 03 GNV Preta
I:'; .,

Stnaoa Adventure Estendida, (-ar) 02 GNV Cinza

S10 de luxe 2.8 completa 4x2 01 Diesel Prata \

. Gal16V 4p 00 Gas Verde
'í, 't

h'50 XL 4.2 V6 direção hid. 99 . Diesel Azul

���ger XLT compl 4.0 EFI 98 GNV Vermelha

97 Diesel Branca

97 GNV Branca

96 Gas Cinza

95 Diesel Azul

92 Diesel Vermelha

88 Diesel Bege
87 Diesel Prata

04 Diesel Amarelá

78 Diésel Azul

03 Gasolina Vermo

98 Gasolina Vermo

97 Gasolina Branca

97 Gasolina Verde

97 Gasolina Azul

95 Gasolina Vermo

85 Gasolina Cinza

USADAS,

.

J

(ª-Z_1-tm)
Compra+ Vende
Troca' - Financia

Horário de Funcionamento
Das 8hOO ás 12hOO

13h30 ás 19h

Ranger XLD 98 vermelha GNV

Rua Fritz Bartel, 99 - Baepéndi
. Jaraguá do Sul- se

I •

Consulte-nos sobre outros modelos de carro ou venha nos visitar'

.Eniauto o lugar certo de compra seu

Super valorização no seu usa

financiamento em até

Palio 1.616V 4p 1997 Cinza S10 Cabo Dupla DLX 2.21997 Cinza
ac/dh/ve/tr/al/airbag/rll R$ 15.300,00 ac/dh/ve/tr/al/tf R$ 30.500,00

/

Radar RotatóriaPosto
Cidade III ;' o

Auto Peças Pom

.' Rua Walter M1t'rquardt; 2670 Trevo Argi �
,

� Eniauto

erode

�
Clio Sedan RT 1.0 2001 Prata Celta 1.0 2p VHC 2004 A E· t

.
.

'd f
1\ •

ac/dh/ve/tr/cd/rll/airbagR$24.500,00 calota/p.pintado/u.donoR$18,800,00 . mau O agra ece a sua pre ere�cla

,�;'Aua: ,Walter Marquardt, 2670 Bairro: Barra do Rio Cerro Ja'raguá do Su,1 - se Fone: (47) 370-7500

• ,,�: I, ,�- t
,. t,J �"

'"
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r FINANCEIRA

FINANCEIRA

FINANCEIRA

FINANCEIRA

FINANCEIRA

Gol4p
Corsa Sedan 4p
Corsa 4p

Uno_4p
Uno 2p
Celta 2p c/vidro/trava

Parati 2p
Clio 4p trava/completo
Palio 4p modelo novo

,,�
" }

�;�.,�;

"".,.

Condições especiais e prazo de até 60 meses(veículos acima 2003)�:�!
Ivl
'111v,
,ql"

�I
8iI

;,1
"I'".
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81
:d
oi
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BalsallelliVeículos VEíCULOS
370 ..7516

Prata 2003

2001 branco
branco
azul
azul
preto
branco
branco
branco'
azul
branco'
preto
verde
vermelho
azul

bege
bordo
azul
branca

2001
1998
1998
1997
1998
11199
1998
1993
2000
1998
1995
1988
1995
.1997
1991
1992
1992
199à
1993
1984
1983

Corsa Hatch 4p (O ar/trv/al
Corsa Hatch 4p 1.0
Corsa Super limp/des/aq
Ka 1.0 compl- air
Gol CL 1.6MI compl
Go11.0
Go11.0 16V
Gol CL 1.6 Alc

. Gol'1.6
Uno SX 1 .•0 4p + trio
Uno Eletronic
EscortL 1.6 alc
Escort Hobby
Fiesta 1.0 4p
Verona LX 1.6 gas
Santana GL 2.0
Santana GLS ar/�h/trio
Saveiro 1.8 CLI
lIuxSW4dir
Fusca 1300

Azul .1998

1997 Palio Fire/2p/ac/dMimp/des/03/cinz;ifG
Slrada Advenlure 1.8/compl/bc/03/Prela/G
Escorl L 87/dourado/alé:
Escorl 1.6 GL vdr/lrv.elel./95/azul/G
Escorl 1.6 GI.j95/branco/G
Fiesla CLX Iimp/desem/aq/97/azul/G
F250 Tropical Cab.Dupla/OO/prela/D
Escorl GLX 16V/compl/00/verm/G
Fiesla Pers.limp/desm/aq/03/vermelho/G
Fiesla Pers.arc/dh/limp/des/ac/05/prala/G
Scenic RT 1.6 16V compl/OO/cinz;ifG
Clio RL 1.0 basico/OO/vermelho/G
Clio EXP 1.0 16V compl Sedan/03/azuIG
Scenic RT 1.6 compl/03/cinza/G
Gol CL 1.8 MI conipl-dh/97/branco/G
Saveiro Van/Ol/branco/G
Audi 1.6 4p/2001/azul/G

Cinza

Branco 2001
Corsa Wind 4p/99/branco/G ,

Aslra Halch GLS 2p compl/99/verde/G/GNV
Aslra Sedan GLS co�pl/OO/azul/G/GNV
Corsa Millenium 4p/ldl/aq/lrv/al/02/pral;ifG
Corsa Halch dh/aq/limp/des/03/branco/G
Corsa Halch ve/le/03/prelo/G
Corsa Classic Sedan ac/aq/lre/02/pral;ifG
Celta 3p Super/limp/des/aq/04/prelo/G
Cella 5p Iimp/desem/04/branco/G

Prata 2002

Branca 1998

Prata 2002

Vermelho 2005 Corsa Classic Sedán/04/prala/G
Uno S IE/9�/prelo/G

cinza
branco

LB
' I'

373-4automóveis BARRA VEICULOS
BR 280 KM 60, 329 - Guaramirim (em frente a FAMEG)

Kadett 2.0 complelo - ar praia 1998 R$12.900,00 Rua: Angeto Rubini s/n, Barra do Rio Cerro:Kadell 1.8 complelo - ar azul 1996 R$11.900,00
Omega 4.1 co comp+gnv bordo 1995 R$ 17.900,00
Omega Suprema GLS comp. azul 1994 R$ 14.900,00
Pick up Corsa GL branco 1996 R$11.900,00 Focus Sedan Ghia 2.0 2002 gas prata
S10 C.Dupla diesel compl + couro ��:��o 2000 R$ 42.900,00 Uno Mille Eletronic 2p 1994 'gas brancoSilverado DLX diesel compl 1997 R$ 32.900,00
Gol1.0'MI ��:��o 2000 R$ 13.900,00 Corsa Wind 4p 2001 gas verde
Gol CL 1.6 , 1996 R$ 11.900,00
Gol CL 1.6 praia 1988 R$ 7.900,00 Celta 2p 2001 gas prata
Lógus GLI bord,o 1994 R$ 9.900,00 L200 4x4 cabo Dupla 1997 die pretaParali CL 1.6 branco 1993 R$ 8.900,00
Parati GL 1.8 completa+rll cinza 1998 R$ 17.900,00 Go11.0 Plus 2001 gas branco
Passat 2.0 c/ banco de couro e roda 17 ' azul 1999 R$ 33.900,00 Gol16V 2000 gas' vermelho
Voyage 1.8 GL 4p aq/des/dh/al azul, 1995 R$ 9.900,00
Fiorino Furgão branco 1994 R$ 8.900,00 Fiesta Class 4p 1999 gas vermelho
Fiorino furgão bege 1990 RS 5.900,00 Santana C/ ar + dir 2000 gas brancoPalio 1.0 EOX 4p compl verde 1997 R$ 13.900,00
Palio 1.0 EOX 4p compl+rll prata 1999 R$ 15.900,00 Escort L 1988 alc prata IPalio Ed c/Li/des/aq prata 1999 . R$ 11.900,00 Strada Working 2001 gas prataPalio 1.0 EDX 4p/li/des/ac azul 1996 R$ 11.900,00
Strada Working completa - ar cinza 2002 R$ 23.900,00 Escort GL 1.6 1995 gas branco
Tempra Turbo compl

....

preto 1995 R$ 10.900,00
Tipo 4p compl prata 1995 R$ 9.900.00 1994 gas prata
Uno CS 1.5 bege 1993, RS 6.900,00 1996 gas cinza
Uno 1.0 EP 4p/li/des/ve bordo 1996 R$ 10.900,00
Flesta 1.0 4p c/limp/desm/aq cinza 1997 R$ 11.900,00 2000 gas vermelho

IEscort SW 1997 R$ 12.900,00 Mercedes Benz 1113 1985 die amarele Votorantil11Pampa GL 1.8 31ug cl capota mar. 1995 R$ 9.900,00
Verona 1.8 LX 1992 R$ 7.900,00 Jeep 1965 gas branco
Verona LX 1.6 1990 R$ 5.900,00 Escort L 1985 alc
Peugeot 306 completo 1995 R$ 10.900,00
Sportage GLX completo + banco de couro 1999 R$ 31.900,00 Del Rey GL

Ka AC + opc 4 (47) 3700013
Eco Sport XLS 1.6 completa 4

MOTOS
2003 CG 125 TITAN GASOLINA

Ka GL cl opc 4 Corsa Wind c/ opc verme 2002 FALCON 400 VERDE GASOLINA
Fiesta Halch - complelo 3 Kadett GL DH + AC + cinza' 2002 TWISTER 250 AZUL GASOLINA
Ka GL cf.opc 3 Goll.6 cl OH + opc flex branca 1996 DR 650

.

SUZUKI BRANCA GASOLINA

Fiesta GL c/ AC + opc 1 Goll.0 8v cl opc verme CAMINHÕES

Escorl GL 1.6 AC + DH + TE elnza O Gol GIII 8v - AC + DH + VE azul 2004/2004 8150 BRANCA DIESEL
2003/2003 M.BENZ 710 BRANCA DIESEL

Fiesta GLX - OH + TRIO "1.6" verme O Gol Special 2p preto 1997/1998 VW/8140 BRANCA DIESEL
Ka DH+ Trio prata 99 Parati 1.6 TOP Comp. + Roda azul 1997/1997 M.BENZ 310D SPRINTER F BRANCA DIESEL
Escorl SW GL complelo cinza 98 Parali 1.6.TOP Comp. + roda branco 1989/1989 7.90 S 8RANCA DIESEL

Escorl SW GL completo verde 98 Parati 1.0 Completa + Roda cinza 1985/1985 VW/6.90 AMARELO DIESEL

Fiesla cl opc azul' 97 Palio Fire completo cinza
CARROS
2004/2004 PALIO FIRE VERMELHA GASOLINA

Corsa Seda� 1.8 f)ex completo preta 4 Uno Mille azul 2004/2004 UNO MILLE FIRE VERMELHA GASOLINA
Corsa Halch MN AC+Trio verme 4 Palio EX 2p cl opc verme 2002!2oo3 FIESTA VERMELHA GASOLINA

p,rala 4 Palio Weekend (-AC) azul 2001/2001 SIENA EX VERMELHA GASOLINA

branco .3 Palio EOX 4p Trio + opc azul 2001/2001 CLlO sedan RT 1.0 16V VERMELHA GASOLINA

azul 3 Palio EDX 4p Trio + AC azul 2000/2001 FIDRIND IE BRANCA GASOLINA
2000/2001 PALIO WEEKEND ELX CINZA GASOLINA

branco 3 Palio EO clopc prata 2000/2001 GOL fLUS 16V BRANCA GASOLINA
praIa 3 Clio Privo 1.6 sedan completo prata 2000/2000 ASTRA GL CINZA GASOLINA

Corsa Hatch modo nov-Compl branco 2 Clio Exp. Sedan dh+lrio+opc prata 2000/2000 VECTRA GLS PRATA GNV

Corsa Halch Mod. Nov - cl opc branco 2 Cllo Aul. CI AC + opc 2000/2000 CORSA SUPER AZUL GASOLINA

Corsa l'ilnd 2p - cl opc cinza O Clio Aul. C/ opc 1997/1997 UNO MILLE SX, CINZA GASOLINA
1995/1995 TIPO 1.61E VERDE GASOLINA

Corsa Sedan c/ opc + roda verme 99 Scenic RXE 1.6 - completa 1995/1995 KADETT GL VERMELHA GASOLINA
Astra GL compl�lo azul 99 Cllo Sedan 1.0 cl AC' 1994/1994 SANTANA compl GL I 2.0 BRANCA GASOLINA
Corsa Wlnd 4p cl opc 99 Scenlc RT 2.0 compl+ roda 1994/1994 MONZA GLS VERMELHA GASOLINA

1994/1994 ESCORT 1.0 HOBBY PRATA GASOLINA

Rua Pref. Waldemar
Grubba, 3121
Bairro Vieiras

"

Polo Clássic 97 R$ 16.500,00 ,'.

Gol16v 4p completo - dh 98 R$ 14.200,00
Golf GTI completo 95 R$ 13.800,00
Quantum GLS completa 90 R$ 6.800,00
Fusca 1500 original 73 R$ 2r600,00
Voyage GL 4p/aq/des 94 R$ 8.800,00
Omega GL 2.0 comple�o 94 R$ 11.800,00
Kadet GL completo-ar 95 R$ 9.000,00
Kadet Lite aq/des 94 R$ 8.800,00
Suprema CD autom. completa 94 R$ .13.800,00
Kadet SL travas/alarme 90 R$, 6.800,00
Tempra Ouro completo 94 R$ 9.000,00

97 R$ 18.000,00

Estamos s�nUllUZI�
• YEICULOS 371-5744

Corsa Sedan des/pelicula verde 1999 R$16.400,00 Celta 1.0 VHC Super 4p único dono . branco 2005 G R$ 24.200,00
Chevette . bege' 1984 R$ 4.300,00

,

Escort CHT 1.6 vermelho 1994 R$ 9.300,00
Parali Tour 1.0 complelo/GIII/4p praia mel. 2003 G R$ 30.000,00

Escort SW GL ac/dh/limp/des/eng.carret. azul 1998 R$16.800,00 Palio 1.0 16V complelo - dh/Fire/4p' branca 2002 G R$ 22.000,00

Ford Ka prata 1998 R$13.400,00

aguardandO
Goll.0 compi/couro/rodas/GIII/4p praia mel. 2001 G R$ 23.000,00

Renault Megane 1.6 completo vermel�o 1998 R$18.300,00 Goll.0 compl-ve/37km orig./GIII/4p cinza mel. 2001 G R$ 22.000,00
Citroen Xantia 16v compl verde 1997 R$14.500,00 Aslra GL 1

•.
8 compl /rodas/2p azul mel.

'Gol MI 8V pelic/al prata 1997 R$12.800,00
• 1999 G R$ 24.000,00

Gol City limp/des/reg.de banco prata 2005 R$ 23.300,00 Marea SX 2;0 v comp+cou'ro azul mel. 1999 G R$ 21.000,00
Gol GTS compl vermelho 1993 R$12.100,00 Veclra 2.0 GLS/complelo/som branco 1997 G R$ 22.000,00
Mondeo CLX completo cinza .1996 R$14.600,00 Ford Ranger 6Cc/ar cónd/som bordo mel. 1997 R$ 19.500,00
Pick up corsa 1.6 j.rodas/ar quente branca 1997 R$13.800,00 •
Parati 1.0 16V 4p/limp/des/aq/ve/te/rd verde 1998 R$16.500,00

sua parceria
Santana GLSI/compl/4p/rd/lop linha vinho mel. 1996 G R$16.700,00

Senic RT 1.6 completa branca 2002 R$ 39.500,00 Omega GLS 2.0/compl./lelo solar' prelo mel. 1993 G RS 15.000,00
Tempra Duro completo azul 1994 R$ 9.800,00 Escorl Xr3 1.6/compl/lelo salar/ae bordo mel. 1988 . A R$ 6.900,00

. Uno EX limp/des/ve/te verde 1999 R$11.300,00 Mola CBR 450 SR l' qualidade
Uno Mille SX ve/limp/des/te/aq/pelic cinza 1998 R$12.600,00

azul/branca 1990 G R$ 10.000,00

Vectra GLS compl 1995 R$15.500,00
Mola CBX 200 Slrada roxa 2000 G A consullar

Monza 1995 R$ 5.300,00 Rua Walter Marquardt, 2105 ao lado Granitos D'ltalia

�Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Siemi 4p completo/gas preto 2004 Siena 2001 branco G R$ 19.500,00
Vectra GL completo/gas preto 2000 Brava HGT 2001' vermelho G R$ 24.500,00
Scenic EXP 1.6 16V completo prata 2004

CorsaWegon c/ trio
Escorl SW GL compl 2000' cinza G R$ 18.500,00

Scenic RT 1.6 16V completo' verde 2001 2001 cinza ' Escorl SW GLX 1999 verde G R$ 18.500,00
Scenic RXE 2.0 completo/bc/gas verde 2000 Courier/GNV 2000 prata Escorl GLX 1999 praia G R$ 18.200,00

, Clio RN 1.0 4p completo/gas prata 2003 PalioWeekend compl/GNV 1999 branca Veclra GL compl. '1998 azul G R$ 22.000,00
S10 2.2 2p/gas branca 1996 Escort SW compl 1998 azul Mondeo CLX 1997 Roxo G RS 18.000,00
Ka gas vermelho 2003 Corsa Sedan Gls c/trio dh 1.6 1997 branco Blazer'DL 1996 branca G RS 23.500,00
Palio Fire 2p/gas cinza 2002 Kadett GL 2.0 1997 branco Elba 1.6 IE 4p 1996 prela G R$ 9.800,00
Gol Special/2p/alc branco 2003 Escort�ropeu GLU 1995 prata

Aslra SW GLS 1995 vermelha G R$ 13.800,00
Goll.0 Plus GIII 4p/gas 'cinza 2001 Mondeo CLX 1995 prelo G R$ 12.500,00
Gol Special 2p/gas branco 2000

Monza GL c/ ar GNV 1995 branco Renaull R19 1995 praia G R$11.500,00
Corsa Milenium 4p/gas prata 2001'

Corsa Pick up 1.6 trio 1995 bordo Omega GL 1994 branco G R$ 14.800,00
Moto Honda CG Titan ES 2005 Escort Hobby 1995 azul Ranger XL 6Cc 1994 preta -G R$17.500,00
Fusca 1.600 2 carbu/gas 1995 11011.0 1994 branco Escorl L 1993 vermelho A R$ 9.500,00
Celta 1.0 2p/gas 2003 Gol CL 1.6 cl trava 1992 prata Chevy 500 1993 verde G/GNV R$ 8.000,00
Cherokee Laredo 178CV/completa 1998 Elba c/ traba 1991 bordo Cheve" 1992 verde G R$ 6.500,00
Mondeo CLX FD completo 1997 Unol.3alc 1990 bege 1990

,
verde G R$ 7.500,00

Fiat Doblo Adventure completo 2004 'Voyage 1.6 gas 1989 grafite
1988 prela A R$ 5.500,00

Parati CL 1.8 MI 2p 1997 Escort 1.6 alc 1987 azul
1987 bordo O R$ 21.000,00

Pampa GL 1.8 alc 1992 Unol.3alc 1987 prata
1983, branco G R$ 3.500,00

Corsa Pick-up GL 1.6/gas 1998 1983 G R$ 3.500,00
1994 1983 G R$ 3.500,00

MEGA 373-6424
Automóveis 8R 280 - km 60 - Guaramirim

SCENIC RT 2.0 colÍlp.
LAGUNA RXE comp.+couro
SAVEIRO CL 1.8 MI
GOL CL 1.6
FUSCA 1300
GOL ESPECIAL
RANGER XLT Dupla+GNV
ESCORT SW GL compl
KA 1.0
ESCORT HOBBY 1.0
ESCORT HOBBY 1.0
DEL REY 1.6 GL
BELlNA II
PALIO EI: 1.5 4P
UNO MILLE IE
Uno S 1.3
KADETT SL/E
XLR 125
XLR 125'

verde 2000
prata 1988
branca 1999
branco 1991
branca 1978
branca 2002
preta 1999
cinza 1999
branca 1999
azul 1996
prata 1996
azul 1988
dourada 1985
,cinza 1997
verde 1996
branca 1991
marrom 1989
branca 1998

2000

R$ 28.500,00
R$ 21.500,00
R$ 16.500,00
R$ 7.500,00
R$ 2.500,00
R$ 15.200,00
R$ 32.500,00
R$ 17.500,00
R$ 13.200,00
R$ 8.800,00
R$ 8.800,00
R$ <�.500,00
R$ 4.500,00
R$ 13.500,00
R$ 9.300,00
R$ 6.500,00,
R$ 6.800,00
R$ 3;800,00
R$ 4.400,00

V. Prefeito Waldemar Gr!lba, 3747 - Jaraguá do Sul
corsa Wind 4p 01 prata R$ 17.500,00
Corsa 99 branco R$ 12.500,00
Corsa 1.0 2p 95 'bordo R$11.0QO,00
Corsa 1.4 2p 95 cinza R$ 11.000,00
Corsa 1.0 2p 98 cinza R$ 12.800,00
Pick-up Corsa 1.6 95 bordo R$ 12.500,00
Ka GL 97 azul R$11.500,00
Escort GL 91 cinza R$ 6.5.00,00
Escort 89 azul R$ 4.800,00
D.el Rey

,

89 verde R$ 4.800,00
Gol 02 branco R$ 15.000,00
Goll.6 95 branco R$ 10.500,00
Gol ·93 verde R$ 7.800,00
Parati Gas 90 prata R$ 7.500,00
Parati alc 89 prata R$ 8.700,00
Palio 4p 02 branco R$ 18.500,00
Tempra EX compl + GNV 97 R$ 13.000,00
Uno 4p Fire 02 azul R$ 15.500,00
Tipo 4p compl 95 R$ 8.700,00

.4rduíno
Veículos 371·4225
Av. Pref. Waldemar Grubba, 1033 - Baependi

CORSA SEDAN 1.0 2002 BRANCOI MODELO NOVO COMPLETO

GIILF 1.6 2002 PRATA I COMPLETO

ESCORT GL 2001 MARROMI COMPLETA I COM GNV

SAVEIRO 1.8 2001 CINZA I D.H. /T.E.I V.E.

GOLF 1.6 2001 AZUL COMPLETO - + COURO e AIR BAG

CORSA SEDAN 1.0 2001 PRETO /'T.E I A.L.I DESEMB TRAS.

'{ECTRA 2.2 12000 PRETO I COMPLETO
.

UNO SX 1.01998 PRATA/4 PORTAS I LlMP e DESEMB. IRAS.
S10 DELUXO 1997 BRANCAl COMPLETA I DIESEL

ESCORT GL 1.6 1995 VERMELHO 12 PORTASI R.L.I DESEMB. TRASEIRO

PARATI GL 1.6 1987 PRATA I AR.Q.I LlM E DES. IRAS.I R.L.

UNO ELETRONIC 1.0 1993 VEMELHOI AL I LlMP e DESEMB. IRASI RODA LIGA

MOTO FALCON NX 2001 VERDE

"Demais modelos novos e
seminovos consuíte-nos-

Votoràul

374-1117
9975-0117

GNV branco 1995
GNV grafile 2001
Gas azul 1999
Gas vermelho 1997
Gas vermelho 2000
GNV branco 1998
Gas branco 1993
Gas branco 1992
Gas branco 1994
Gas cinza 1997
Gas preta 1996
Gas azul 1993
Alc marrom 1987
Alc azul 1988
Gas branco 1986
Alc dourado 1988
Alc cinza 1985
Gás branco 1982
Gas azul 1983
Gas bordo 1990
Gas branca 1985
Gas 1978
Alc '984

VEíCULOS
Rua Bernardo Dornbusch, 330

Entrada Clube Atlético Baependi
Jaraguá do Sul,

'

,

Ligue! Temos muitas opções para você!

Sanlana CIi 1.8
,

Veclra Challenge
Fiesla 1.0 4p
Palio EX 4p
Paratl GIII 1.0 16V
Fiorino 1.5 Furgão
Voyage 1.6 4p ar cond
Gol CL 1.6
Omega GL compl
Corsa Super 4p
Corsa Pick-up GL 1.6
Versailes vidro/lrava
Pampa L 1.6
Uno 1.5 R
Fusca '1.600
Cheve"e 1.6
EscorlL 1.6
Voyage 1.6

Voyage L 1.6
Elba CSL 1.6
Pampa 1.6
Brasilia
arali 1.6

Corsa Wind 4p II/dt 99
Corsa Win-d 1.0 99
Celta VHC 1.0 2p 03
Palio EOX Iimp/desem/4p/ve/te 98
GolMI 98
Gol CL 1.8 alc 89
Gol 80la I 97
Blazer Executive 4.3 G/GNV/couro 97
Uno 1.5

.

94
Escort GL 1.6 alc 95
Voyage CL 1.6 gas 93
Fiorino Pick up 1.5 92
Monza SL 2p /v.e 88
Escort SW c/ar/dh/te 97
Escort Hobby 95
Palio Fire 2p 04
Palio2pEO 97
Scenic RXE compl _ 00
Verona LX 1.6 gas 91

-azul
prata
branco
branco
branco

. verde
vermelho
preta
branco
cinza
azul
branco
'azul
vermelho
prata
prata
grafite
azul

• dourado

*

R$ 14.500,00
R$12.700,ÓO
R$17.800,00
R$13.800,00'
R$12.900,00
R$ 6.0ÓO,00
R$ 11.900,00
R$ 34.500,00
R$ 7.900,00
R$10.000,00
R$ 7.900,00
R$ 7.800,00
R$ 4.800,00
R$14.500,00
R$ 8.500,00
R$18.900,00
R$11.800,00
R$ 29.700,00
R$ 8.500,00

aguah

Uno 4p EX ','
"

Fiesta modo Novo Gas 1.0/4p/dh/vte/ldt 2003 prata S10 Turb. die gab/coÕlplwcou
Gas 1.0/4p/te/al/dt/aq 2003 br'anco

Corsa Sedan med, Novo te/ai
Ale 1.0/4p/dh/te/dt/aq 2004 cinza

Fiat Uno Fire Gas 1.0/4p/compl 2002 preto
Celta l_O 4p vhc/kit +

Gas 2.0/4p/compl 2002 cinza Renault CUo 1.0 RL

Ale. 1.6/lona/prot/RII 2001 branco '(ectra CO 2.0 compl-teto
Gas 1.6/4p/compl-ve 2000 preto IN NC IRA Vectrll GLS 2.2 compl

Corsa Pick-up Gas 'l.6/2p/basico 1999 prata Vectra GLS compl
Corsa Sedan GLs Gas 1.6/4p/compl 1998 vermelho

Gas 1.0/4p/te/dl/al 1998 branco
Gol �III completo

Gas 2.0/4p/compl 1996 branco

V#f Votorantim I Finanças
Gol t.n 2p

Gas 1.0/2p Idl/aq/rll 1996 vermelho Goll.0 2p M,I
2.0/4p/compl Goll.6

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Ilho I

Gol Special 2003 vermelho
Personalizado cf trava elétrica

R$ 16.800,00
WWW.CIRCUIToVEICULoS.CoM

Rua Reinoldo Rau,355 Centro JaraJluá

E'stamos

aguardando , 99/99Branco Carroceria R$ 53.000,00

VW 8.150

00/01Branco Chassi R$ 58.000,00•

sua parceria VW 16.200 BT Toco

99/99Branco Baú R$ 85.000,00

FONE: (47) 373-4617 f 9991-9005
Gol CL 1.8 cinza 1988/1988
Uno Mille Brio

'

preto 1991/1991
Uno Eletronic 1.0 verde 1993/1993

/ Uno Mille EX branco 1998/1999
Corsa Wind cinza 1994/1994
Corsa Wind branco 1995/1995
Corsa Wind branco 1997/1997
Corsa GL 4p preto 1995/1996
Palio ED 4p cinza 1998/1998
Palio EX 4p branco 1998/1998
Gol CL 1.6 branco 1992/1992
Gol CL 1.6 branco 1992/1993
Gol CLI 1.6 branco 1996/1996
Vectra ,GLS branco 1995/1996
Saveiro branca 1999/1999
Chevy 500 DL azul' 1990/1991
Chevette bege 1983/1983

Rua 28 de Agosto, 586 - Centro - Guaramirim/SC

"'
,

[mOS
GADOTTI
I'ié [ti' I [.t1

Scenic ,P. Hiflex 1.6 gas/alc/4p/com
Astra GL1.8 gas/4p/compl
Cor�a Wind gas/4p!limp/des/aq/trv/cd
Corolla XLI 16V gas/4p/coinpl.

'

prata
Corolla XE11.8 gas/4p/comp/bc/aut!ad preta
Clio RN 1.6 gas/4p!limp/des/dh/trv/al cinza
Escort GL 1.8 gas/2p/limp/des/aq cinza
Escort Hobby 1.0 gas/2p/lim/des/aq azul
Fusca 1300 gas/2p bege
Gol Plus 1.0 gas/4p!li"!p/des branco
Golf GL 1.8MI gas/4p/compl verde
Monza GLS gas/4p!conipl prata
Omega Suprema GLS gas/4p/compl azul
Palio EDX 1.0 gas/4p/limp/desm/multi t branco
Palio EDS 1.0 gas/4p/limp/des/ar c/trv prata
Ranger gas/GNV/4p/dh/ac/cd fabrica branca
Scenic RXE 1.6 gas/4p/compl
Santana gas/4p/compl
Santana 1.8 Kit GNV alc/4p/compl
Vectra CD 2.0 gas/4p/compl/aut

05 R$ 63.000,00'
99 R$ 26.500,00
01 R$17.800,00
05 R$ 53.000,00
DO R$ 27.800,00
00 R$ 20.800,00
93 ,R$ 9.300,00
96 R$ 9.200,00
80 R$ 2.500,00
01 R$ 18.800,00
97 R$ 16.800,00
96 R$ 13.000,00
94 R$ 15.300,00
96 R$ 12.100,00
98' R$ 14.300,00
02' R$ 37.500,00
02 R$ 41.600,00
00 R$ 23.800,00
03 R$ 28.500,00
95 R$ 16.800,00

Corsa Wind 1996 R$ 10.800;00 des/limp/aq
Corsa Wind, 1995 R$ 10.500,00 mil/limp/des/aq
Uno 1999 R$12.500,00 4p/báslco
Uno 1993 R$ 7.500,00 mil/básico Polo Top Classic 1.8 completo/top , 2000
Logus 1993 R$ 8.500,00 básico

Parati Plús 1.6 completa/top , 2000Apolo 1992 R$ 7.300,00 completo
Ford Ka 2000 R$ 14.500,00 trava/alarme Vectra GLS_ 2.2 Top/GNV 1999
Fiesta 1997 R$ 10.500,00 básico Ka Imáge 1.0

-.,
1998

Chevette 1986 R$ 4.500,00 1.6 alcool Corsa Super 1.0 2p , 1999
Monza 1989 R$ 6.500,00 trio
Fusca 1981 R$ 2.800,00 Vectra GLS 2.2 Top / GNV 1999
Daihatsu 1995 R$ 21.000,00 compl/traçado/red Gol 16V 4p completo/top 2000

La�una 1995 R$ 19.500,00 completo S-10 De Luxe Pick-up/top 1997
Beina 1991 R$ 5.500,00 Palio 4p Fire c/ ar 2004Gol 1999 R$ 13.800,00
Escorte 1993 R$ 8.800,00 Vectra 2.2 Espression Top 2002
Fiesta 1997 R$ 10.500,00 lim�/desem Escort GL 1.8 Zetec completo 1999
Santana 1992 R$ 10.000,00 ar/ ire�ãoKadette 1993 R$ 9.500,00 compie o Escort Hobby 1.0 ' 1995
Chevette 1988 R$ 4.800,00 Palio Wee,kend Stile Top 1999

Rua Erwino Menegotti, 91 - 372-2143 Mondeo sw GLX 2.0 Top

dando

u�tomóveis
�2'4'74-'

2000 ' ,Vermelho Scenic compl 2000 azul met,
:our'o;·t,997 Azul Met.

Strada 1999 verde metoal' ,2003 Azul

2003 Vermelho Escort SW compl. GNV 1998 branco
"

Ranger compl 1997 cinza meto2001 Cinza Met.
"'4997 Branco Gol 1000 Plus 1996 branco

1995 Bordo Corsa Pick-up 1.6 1996 branco
1995 Azul Omega (único dono) GLS 1993 azul met.
2002 Prata

Gol lODO 1994 branco
2001 Prata Met.

1998 Cinza Met. Omega Suprema compl 1993 cinza

1996 Santana Quantu.m compl 198!! cinza

1989 vermelho

1'\

Corsa Sedan eO,mp. branco 02 GNV ' I Corsa Wagon GLS 1.6 branco 98 Gas
,

SUlukllnlruder 1400Ce prela 01 Gas I Blazer DL compI2.2- branco 99 GNV
SUluki ORZ·400 E amarela 01 ,Gas �
Palio EX 1.0 4p branco 00 Gas � Goll.0 16v 2p branco 99 GNV

Flesla 4p 1:0 bordo 01 Gas I Blaler OLX 2.2 eompl' branco' 98 GNV
i�

brancoParali 1.8 4p GIII branco 00 GNV i Blaler DL 2.2 eompl 98 GNV
ti f

Aslra GLS Sedan eomp branco 00 GNV I Blaler 4.3 v-6 OLX cinza 97 GNV
Sanlana 2000 mi eompl branco 00 GNV �

� Palio W. 1.6 SliIe eomp alui 97 GNV
Gol! 1.6 eompl vermelho 99 Gas ,

:1 Veelra GLS eompl, verde 97 Gas
Seenie RXE 2.0 eompl branca 99 GNV �1

Corsa Wagon GL 1.6 branca 98 Gas � Marea ELX comp verde 99 Gas

Polo Classie 1.8 MI c
.

branco 99 Gas I Ranger CS eompl praia 00 GNV
,

Grand 81aler OLX TB prata 99 Oie j Monla 4p 1.8 eompl bordo 93 Ale
ii

Grand Blaler OLX 4.1 branca 99 GNV ii Alia 164 eomp azul 95 GNV

CONSULTE: rotadcautomcvel.cem.br/kamy

se
-,

Rua Erwino Menegotti, 30 - Vila fiau

Kia Sportage Turbo compl + couro

Fiesta 1.0 4p Zetec

Prata 2002

Branca 2001

Verde' 2000

Azul 1998

Verde 1998

Verde 1994

Prata 1994

Cinza 1993

Prata 1993

Cinza 1993

Preta 2004

Azul 2002

.�

Uno 4p 1.0 �X c/ ar + trio

Uno 2p 1.0 It!aq
Monza SL 2p 2.0 alc/vd/trv

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CG Titan
'

04/04 azul G
Blazer 02/02 branca G

Saveiro 1.6 gab.est./pers+ pel+roda branca 02- R$ 21.500,00
Falcon 02/02 verde G
YBR 125 02/02 preta, ,

G

Scenic RXE 2.0 +rd/cd;v/abs/compl prata 02 R$ 39.800,00 Palio 1.0 02/02 azul G
Goll comei 00/00 vermelho G

Scenic RXE 1.6 couro/roda/abs/compl bege, 02 R$ 41.000,00 ,Plck-up' odge 99/99 verde GNV

Fiesta Hatch ar cond./limp/desem/4p' prata 03 R$ 24.800,00 Ka completo 99/99 p!eto G

FINANCEIR;\Uno 1.0 99/99 cinza G
Gol 1.6/gas/limp/desem/arq verde 93 R$ 8.500;00 ��:��io�/�R 98/98 verde G

,

Goll.6 ar c/des tras.
,

brancà 03 RS 17.500,00 98/98 branca , G

"'#! W@!torantim I Firwnças
•

Fiesta 1.0 4p 97/97 verde limão G ,

Goll.0 cl alarme branca 94 R$ 8.500,00 Ranger Americana Tungge 96/96 amarela A l
Parati 1.6 Tar c/dh/trv/limp/des/larol m. prata 03 R$ 31.500,00

Corsa Wind 96/96 branco G ,

Eclipse 95/95 verde G i
Corsa Sedan 1.0/gas/compl branco 99 R$ 16.500,00 Escort Europeu 94/94 azul G �,
Corsa Wind c/ ar qte/limp/des+ar verde 97 R$ 12.500,00

Gol CL 91/91 branca 'A
IUno Mille 91/91 branca G

Corsá GL ve/te/aq/limp t/desem t vermelho 95 R$11.000,00 Verona GLX 90/90 vermelho A •

Uno Eletr. vel/trv/4p azul 96 R$ 11.500,00 ,

Quantum CL 89/90 azul G
0-20 Bonanza 86/86 cinza O

Uno Eletr. 2p branco 93 R$ 7.500,00 Chevette 86/86 branco A
Monza 1.8 85/85 branco A

Pick up Corsa-1° dono 19km 1.6+b.aú branca 03 R$ 20.500,00 Belina 84/84 verde A j
Fiat 147 80/80 amarelo G ,

Fusca 72/72 branco G FINANCEIRA
,

PROMOÇÃO - CG Titan 99 emplacada + transl. por R$ 2.850,00
,
•

ua Valdemar Grubba N° 3841 Centenario \) . �
Av. PrefeitoWaldemar Grubba N° 4286 Cepo 89256·502 Jaraguá do Sul SC VI Hotaramlt!i�n I Finanças -

,

'==--"""-- 1 � �
?

Condições especiais e prazo de até 60 meses(veículos acima 2003)

Tempra 2.0 4p completo R$ 9.500,00
Santana CLS 1.8 4p trio eletr. 1996 R$ 14.800,00
Scenic RT 16V 1.6 completo 2000 R$ 27.500,00 Troca m Vende .. FinanciaPalio EDX 1.0 4p Idt, trava 1996 preto R$ 11.800,00

Celta 1.4 4p único dono vermelha 2004 Logus CL 1.8 di, rll 1994 vermelha R$ 9.500,00 Fone/Fax: (47) 370-2010 / 370-4750Palio Fire 4p único dono branco 2003 Kadett GL 1.8 trv; vidro, Idt 1997 branco R$ 11.500,00Astra Sedan 1.8 completo prata 2002
Zafira CD único dono cinza 2002 Vectra GLS 2.0 4p completo + gnv 1997 branco R$ 23.500,00 CorsaSedan cinza 2001 R$18.000;00
Uno Mille Fire único dono branca 2002 Chevy Camping 1.6 1993 branco ,R$ 6.500,00 Clio 4p rt completo prata 2002 R$ 23.400,00
Palio Fire EX 4p bege 2002 Renaull19 RT 1.8 4p completo 1995 vermelho R$ 9.800,00 Pali04pMN vermelho 2005 R$ 25.800,00
�cenic RXE 2.0 completo 8V prata 2001 8elina 4p Idt, ale, 1.8

'
,

1990 azul R$ 6.500,00 Un04p cinza 1997 R$12.500,00
Gol GIII dir/hidra. 4p vermelha 2000 Un02p branco 2001 R$13.000,00
Blazer DLX Executive 4.3 preta 1999 Fiorino Furgão 1.5 1992 branco R$ 8.500,00 Corsa4p azul 1998 8$13.800',00
Goli GLX 2.0 MI completo azul 1997 Parati CLt.6 It 1995 branco R$ 9.500,00 Ford KaGL cinza 2001 R$16.500,00
Fiesta GL 4p prata 1998 Gol PI�s GIII 1.0 16V, Idt, 4p 2001 prata R$ 18,500,00 Corsa completo prata 2003 R$ 28.300,00
Polo Classic 1.8 Mi branco 1997 Marea SX 2.0 20V 4p completo +abd 1999 cinza R$ 20.000,00 Celta2p prata 2002 R$18.500,ÓO
Palio EDX 4p trio eletrico branco 1997

Palio 1.0 4p completo EOX, R$ 12.500,00 Celta2p prata 2002 R$18.000,00
Uno 4p azul 1994 1997 branco

Parati4p branco 1998 R$16.800,00Uno 4p azul ,1993 Passat.Alemãl' V6 compl., couro, gnv 1996 preto R$ 19.500,00
Elba completa 4p verde 1993 Escort Hobby 1..0 1995 vermelho R$ 8.800,00

Gol2pl.6 prata, 1996 R$12.800,00
,Kadett SL verde 1992 Escort Hobby azul 1994 R$ 7.800,00
Sahara NX 350 \.. 1998 R$ 6.500,00 Tempra Ouro 16V 2.0 compl -ar 1993 R$ 8.900,00 VectraGLS azul 2000 R$ 29.300,00
Monza SLE 4p c/ trio eletr. 1990 Scenic RT 16V 1.6 completo+ab 2000 R$ 28.000,00 ' Clio Sedan Previlege 2004 R$ 32.000,00
'Kadett Turim 1990 Escort 1.6 L R$ 6.800,00

o BRANCO 2005
PLETO PRETO 2005

M4P C/ AR VERDE 2003

Saveiro CL 1.6 MI 1999 vermelha R$16.500,00 PEUGE PLETO PRATA 2003

��fir\�o RL '4P
PLETO BRANCO 2002

Mondeo 2.0 4p compl 1997 verde R$1,7.800,00 BRANCO 2002
Santana 2.0 compl 2003 cinza R$ 30.500,00 CELTA 1.011 2P C/ GNV PRETO 2002

Paliol.04p 1997 verde R$13.500,00 CLlO 1.0 L 4P " PRETO 2002

CORSAE 4P C/ AR CONO, RODAS DE LIGA BRANCO 2001
Goll.0 2p ar cond 2003

'

branco. R$19.500,00 COURI R 1.3
,

'

BRANCO 2000
Gol city 1.0 2p 2005 cinza R$ 22.000,00 AUOI A3, 4p, COMPLETO PRETO 1999

Goll 2.0 compl 2001 prata R$ 33.000,00 ,4P VERMELHO 1999
COMPLETO +COURO VERMELHO 1999

Kombi Standart GNV 1985 branca R$ 7�500,00 AZUL 1998

Corsa Milenium 1.6 4p 2003 branco R$ 22.000,00 GLj;4� COMPLETO CINZA 1998

G�jI OMPLETO VERDE 1997
Goll.8-2p alc 1998 R$ 6.000,00

I
ROXO ,

1997
Saveiro 1.8 GNV compl 2001 branca R$ 25.000,00 0p2P VERMELHO 1996

Monza 1.8 cOinpl 1991 azul R$ 9.500,00 Ch�2 A 1995
1994

Palio 1.0 4p ar cond 2003 azul R$19.900,00 GLS, COMPLETO + TETO ' 1993
Kal.0 1999 vermelho 8$13�00,00 -

ES RT GL 1993

0011.0 Zp ar cond 2000 azul R$15. 00,00
GOL CL1.8 C/ RODAS DE LIGA B O 1993

ri�frls�� COMPLETO
'

VERMELHO 1993
Fiorino Furgão 1.0 1995 branca R$ 9.000,00

I Finanças
CINZA 1990

Corsa Sedan 1.0 4p 2001 preto' R$ 18.500,00 , VotQrallti.ln
PARATI GL VERMELHO 1990

Celta2p' ' 2003 branco R$17.800,00
ESCORT XR3 CONVERSIVEL PRATA 1988

Corsa Hatch 1.0 4p compl' 2002, preto R$ 26.000,00 MOTOS l

Del Rey 1.6 ale 2p 1988 prata R$ 5.200,00 TWISTER VERMELHO 2004

Monza 2.0 4p compl 1994 azul R$ 9.800,00
SUZUKI 750 GSX F VERMELHO 1997

Un02pl.3
'

1985 branco R$ 3.500,00

FRON'T'AL Veículos, M 371·4570 / 376·2895 JVeículOS�70·0164Vectra GLS 2001 Prata completo Gas
Vectra Gls 2000 Azul completo Gas
Silverado 2001 Pmta

, completo Die
Ka 1.0 2p 2002 Prata ar/II/dt Gas
Focus 1.8 4p 2001 Branco completo' Gas
Fiesta 1.0 2p 2000 Branco ar/dh Gas'
Escort Europ.l.8 1993 Cinza rl/II/dt Gas
Escort Hobby 1.0 1994 Vermelho basico Gas
Escort Rx3 1.8 1988 Bordo II/dl/rl/ve Alc

Compramos seu carro usado 1.0. Pagamos à vista! Curier 1.6 2004 Branco ' baslce Gas
Fl0002p 1989 Prata ac/dh Die

Celta'1.0 2p aq/ldl/tr/el/alm/ve/cd prata 2002
Palio Wegon 1.6 1999 Preta completa Gas
Uno EP 1.0 4p 1996 Verde ve/trv/II/dt Gas

Clio Hath 4p ac/airb duplo prata 2001 Uno Mille 1.0 2p 1993 Cinza basico Gas
Gol Plus 1.0 16V 4p Idt cinca 2001 Uno Mille 1.0 4p 1994 Cinza II/dt Gas
Gol Plus 1.0 !6V 4p aq/ldt amarelo 2001 Goll.0 MI 2p 1991' Verde dl/arq Gas
Corsa Sedan aq/dl/tre/al branco 2001 Goll.02p 1996 Prata lI/dI/ai Gas
Ford Ka ac vermelho 2000 Goll.02p 1996 Prata basico Gas

,
Astra GLS compl verde 1999 Saveiro 1.6 2p 1994 Branco tolda ai Alc

I Palio EX 4p ac/aq/te/ve branco 1999 Saveiro 1.6 2p 1994 Bege • Alc
Palio Weekend 1.5 completo �dh branco 1997 Logus 2.0 2p 1996 Prata Gas
Goll.Oi aq/dl/tre/al I branco 1996 Parati GL 1.8 1989 Prata Gas,
CorsaWind aq/ldt vermelho 1995 santana 1.8 1987 Branco Alc

Whm Pres, Ellitácio Pessoa, '�'l1@ � J.m��u� �o $U!!${!

-,

branco
verde
cinza
branco
branco
branco
bordo
preto
cinza
branco
azul
bordo
verde
azul
branco
verde
preto
vermelho
branco
branco
cinza

G::��o
cinza
prata
vermelho
azul
prata

G
G
G
G
G
G
A
G
G
G
G/GNV
G
A
A
A,
G
G
G
A
G
G
G
G
A
G
G
G
G

2002
1995
2001
1980
1974
1981 _

1992
1990
1994
2001
1989
1997
1993
1984
1987
1980
1995
1996
1990
1995
1.998
2002
1989
1989
1994
2002
1995
1999

14.800,00
12.000,00
21.500,00
3.000,00
2.800,00
3.300,00
8.900,00
7.500,00
16.500,00
16.000,00
20.500,00
14.100,00
9.000,00
4.500,00
5.000,00
4.200,00
9.800,00
10.500,00
5.500,00
9.500,00

R 14.500,00
'R 17.800,00
R 7.800,0.0
R 5.000,00
R 10.500,00
R 4.500,00
R 2.900,00
R 28.500,00

Gol
Gol
Gol
Fusca

, Fusca
Fusca
Versailles Ghia compl
Santana Quantum
Omega GLS
Celta
Pick up C20
Pick up Corsa
Monza
Monza
Monza
Opala
Tipo
Uno
Uno S
Fiorino '

J��/k� HLX

Pampa
Escort

&�Uu�t 405
Titan
Classe A

Rua João Planinschek 293 - Nova Brasília

HILGENBERG AUTOMÓVEIS
FONE: 370-2227

i
-\

, ,
,
,
."

FINANCEIRA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



QUINTA-FEIRA, 6 de Outubro de 200$ CORREIO DO POVO

ÇLASSIMais
CORREIO DO POVO 7 '

• Supervalorização do seu veículo
• Garantia de Procedência
• Financiamento até 48 meses .

• Okm - Multimarcas - Consulte!

Rua Walter Marquardt, 518 (em frente ao Posto Mime 1 e Matriz)
370-8,622 / 276�3223

COMPRA
,

S, VENDEl\ll0S, T�OCAMOS OU FINANCIAMOS SEU' VEíCULO!

para as ruas.

RENAULT IsEU
.

"REVISÃO PREÇO FECHADO "PEÇAS ORIGINAI; "PACOTE DE SERViÇOS E DE PEÇAS INSTALÁDAS
(1)

(.:: lado "ACESSÓRIOS EXCLUSIVOS "RENAULT�SSISTANCE 24H . "RELACIONAMENTO RENAULT
'$;=-�-�"<;:>;:>;':""-"A=-_'%-.---"�"'_-'<%:�-==-'_'����"$'%$!,'WiM$I$$I$::$mi'&�'$!%$;-';;;;=�

groupeReIBanque

(1) Para mais informações sobre preços e condições consulte a sua Conc�ssionária Renaull. Fotos para fins publicitários. Preserve a vida. Cintos de segurança em conjunto com air bags, salvam vidas.

-�;.....------
h .'r Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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QUINTA-FEIRA, 6 de Outubro de 200§
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QUINTA-FEIRA, 29 de Setembro de 2005 CORREIO DO POVO

CLASSIMais
CORREIO DO POVO 9

PLACA
MBM-3258
MBT-a603
MCG-7798

, 00-3965
MCT-4107
IJW-0487
KML-6634
MDA-9721
MDA-9751
MOJ-2742
MEX-7800
MIM-0049
MBM-8531
MEM-0049
MB E-9287
IJV-6717
MCP-8149
IKW-1848
MOS-7602

-

.

MDD-8539
CNB-7165
00T-0184
MON-3322
MAO-7872
IIT-414.4 '>"-.�r

LXF-1507
MCK-8958
MCV-7670
AKY-4671
MBM-8281
lZO-2811
MBR-3412
AOW-550Q.
MBS-6687
MFF-2170
MAW-6104
lXM-4864

VEíCULO
BRAVA SX 1.6
UNO MILLE FIRE 2P
UNO MILLE FIRE '2P
UNO MILLE EX 2P .

UNO MILLE FIRE 2P
,

UNO SMART2P
UNO SMART 4P
FIORINO 1.3 FIRE
FIORINO ,1.3 FIRE
FIORINO 1.3 FIRE

. PALIO FIRE 4P
PALIO FIRE 2P
PALIO EX 1.0 4P
PALIO ELX 1.0
MAREA WEEK.SX 1.8
MAREA ELX 2.4
STllO 1.8 16V
STILO 1.8 8V
STllO 1.8 8V
PARATI CROSSOWER
PARATI GL 1.8 Mi
SAVEIRO 1.8 MI
GOL 1.0 MI 4P
SCENIC RT 2.0
CORSA WAGON 1.6
CORSA WIND 2P
CELTA 1.0 2P
PEUGEOT 106
PATNER 1.8 FURGÃO
KA GL 1.0 2P
PICK-UP 1.5 WORK.
KANGOO RL 1.6 8V
S-10 2.5 S 4X4
ZAFIRA 2.0
WEEK. AOV 1.6 16V
PEUGEOT 206
VERS#\ILLES 1.8 GL

COR
CINZA
VERMELHO
CINZA
VERMELHO
BRANCO
BRANCO
AZUL
BRANCO
BRANCO
BRANCO
BRANCO
VERMELHO
BRANCO
PRATA
CINZA
CINZA I

ORIONE
AZUL
PRETO
PRATA
AZUL
PRATA
BRANCO
VERMELHO
VERDE,
PRAIA
BRANCO
BRANCO
BRANCO
BRANCO
BRANCO
BRANCO
/AZUL
CINZA
BRANCA
BRANCO
VERMELHO

Ano/Mod
2000/01
2002/03
2002/03
1998/99
2003/04
2001/01
2000/01
2002/03
2002703
2002/03
2001/02
2003/04 I

2001/01
2004/04
1999/00
2000/01
2002/03
2002/03
2003/03,
2003/03
1997/98
2000/01
2003/03

v

1999/99
. .,1998/99
1995/95 '

2002/03
1998/99
2002/03
2000/01
1998/98
2000/01
1999/00
2001
2002/102
2000/00
1996/96

OPCIONAIS'
AC/DH/ELETR./FN
VISIB./AO
VISIB./AR O.
aÁslco
BÁSICO
BÁSICO
VISIB./AO
BÁSICO
BÁSICO
BÁSICO /

VISIB./AO
VISIB./ÀO
OH/AG/ELETR./RLL
OH/AC/ElETR./RLUFN
AC/OH/ELETR/ILUM

. OH/AC/ELETR/RLUFN
ACTIVE
OH/AC/ELETR.
OH/AC/ELETR/RLURÁOIO
AC/DH/VE/TE/RLL/COURO
VISIB.
AC/OH
VISIB./AQ
OH/AC/ELETR/AIR BAG DUPLO
ACN1SIB.
VISIB./TE/ALARME
VISIB./AQ
VISIB./AO
AQ
VISIB./ELETR./AO
BÁSICO
OH/AO
DH/AC/RLL
OH/AC/ElETR/RLURÁDIO
OH/AG/ELETR.
AC/OH/ELETR/RLL
ALARME

VALOR

Por R$ 19.500,00

Por R$ 38.500,00

Por R$ 32.000,00

Por R$ 17.000,00

Por R$ 9.000,00

GARANTIA DE

PROCEDÊNCIA,
TROCO NA TROCA

Rua Francisco Fischer, 100· centro· "'araguá do Sul· se . "'avel "'araguá Veículos· 371·2111

Posto Amizade tem VEEDER-ROOT:

*Controle e Monitoraç,ão do
Combustível.

.

* Loja de conveniência, troca rápido
de óleo, ducha espumacar.

ATENDEMOS
(

DOMINGOS E FERIADOS

Das 08hOO às 18hOO

SEGUNDA À SÁBADO
Das 06hOO às 21 hOO

"

Av. Preto Waldemar Grubba, 4170 - Centenário - Jaraguá do sul/se

".,

PROMOÇAO
Na compra de qualquer
'carro ne mês deeutubrc
damos a transferência

SON
-.

compra - vende «treca - financia � novos e usados

iUW'1il,ttlt,nlUm-iji@!M!j;Q,I,j,ji!tJJIlllll'.·
Cella 2p 02 prelo G
Aslra 1.8 compl 01 praia G
Escorl Europeu 1.6 94 vermelho A
Gol4p 16V, 99 azul G
Gol lODO 16V 98 cinza G
.Gol MI 98 vermelho G
Gol1.6 89 praia G
Corsa Super 4p 98 roxo G
Mlcroonlbus MB 180D 96 branca D
Tempra 2.0 compl 96 azul G
Peugeol 406 compl 96 verde G
Sanlana Quanlum GL compl 94 bordô ' A
Sanlana compl + leio 94 bordô' G

,

Omega compl 94 Azul G/GNV
CheveUe 89 bege A'
Ford landal em couro 80 azul GNV
Jeep em couro/dh/lrelo a disco 63 bordo G
Audl A3 couro e aulomallco 03 prelo G
Mondeo GLX, 95 azul GNV
Slralus Aut. 97 praia G
Gól! GTl2p 94 vermelho G
Gol Mll000 99 cinza G
Palio EDX complelo 98 cinza G
F 1000 Turbo Diesel Cábinada 84

I :�::: D
Verona 96 G
Gol CL.6 94 branco G

Av. Bemanrdo Dombusch, em frente 2222 - Vila Lalau - Tel: 371-7212 Cei: 9963-7641

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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conferir nossos seraiçosl
(047) 376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - SC

ii .

92/ 376�4253
-4�\;:::ª,�w' . ,
:�cohradiembala ens@terra.com.b

10 CORREIO DO POVO CORREIO DO POVO

CLASSIMais
"! '

. P
QUINTA-FEIRA, 29 de Setembro de 2005

'. i
�

�
\' ,

.

1 .

. ... .. <!& i
·

".OMOf·OI

BAÚ PORTA CAPACETE....__ �

p: CARACTERíSTICAS .-..___
� Painel çom indicador dig�tal de marchas e.indicador de combustível
�

Trava no guidã,o � ,Roda tra�eira aro 16,"
.

Transmis,são semi"'8utornética com 4 velucidades
Amortecedor traseiro com 2 regulagE3ins
Pedaleira traseira suspensa fixa n(l chassi
Novo conjunto ôptico, com lanterna e piscas com efeito cristal e
farol com I!ente lisa � Freio dianteiro a tambor de 130mm

. Cores: azul, preta, vennelha e prata

(47) 370-3015
Seja Bern Vindo a FachinÍOn-Line
www.fachiniveiculos.com.br

'Ó, ',";# ,<ta&fM4W;W#t*mw*%*����%

ifÓda IÚlh

!
"

'I

I
I '

100cc •CONFIRA OUTRAS FORMASDE PAGAMENTO

EMPLACAMENTO GRÁTIS
, + 1 CAPACETE
+ 1 PAR DE LUVAS

I.

J�Z. Com. e Rep. de Motocicletas e Motonetas Ltda. I Rua Adelia Fisher, 120 I Sala 03 I Fone: 370-0676
,> �,,� 1 <;; '\. bv�'''''H �

"'u;;, "�:( , �

uAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO POVO

CLASSIMais
;,QUINTA-FEIRA, 29 de Setembro de 2005 CORREIO DO POVO 11

0727.

APOSENTADO
E PENSIONISTA

DO INSS

FORNO - Vende-se,
Industrial à gás. R$
600,00. Tr: 9979:0297
ou 376-0589.

AGORA VOCÊ TEM DINHEIRO
fÁCil E SEM BUROCRACIA

BICICLETA - Compra-se, GELADEIRA _ Vende-se.
ergométrica. Tr: 370-
0975 após 20h. Tr: 9139-0727.

BJCIClETA - Vende-se, OURO - Compra-se, v�u
)

nova. R$ 130,00. Tr: até você. Tr: 9979-0605..
9139-0727. )

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

CUIDAR DE SEU VEíCULO NÃO TEM PREÇO
':Fazemos tudo isso para

você por u
�

preço especial

CADEIRINHA _ Compra- PLACA - Vende-se, 2X3 .. '

se, p/ carro. Tr: 376- luminoso externo. R$·
2362.'

.

500,0D.'Tr: 273-1209.
VIDEO GAME - Vende-s�,

CARTA DE CRÉDITO -

Play Station,.na cx. cr6
vence-se, no vir. R$

jogos, 2 controles, 1 .

53.400,00. Tr: 9965- .

9920. memory cardo adaptador
de voltagem. R$ 350,0'0.
Tr: 8406-2148. j

.
.

Fone: 310-6261
Rua Antônio Carlos Ferreira, 850

Bairro Nova nrasilia - Jaraguá do Sul - se

Antiga Arte laje .

CASINHA - Vende-se, de
cão. R$ 30,00. Tr: 9139-

Serviços especializados em:
/

Balanceamento e 'Geometria Comput,dorizado
Troca de amortecedores - Molas

Conserta todo sistema -de freio do seu veículo

Gara'lfia de qualidade e diversão
Você só ellcolLfra aqui

I
I

I Av. Prel. Waldemar Grubba, 1311 - Fone: 370-0021
t

� �--------__----�--�

-
Os melhores mod chips do mercado

Rua Bertha Weege, 1087 • Barra do Rio Cerro· Jaraguá do Sul· Fope: (47) 376·2206· E·mail: planetagame@ibest.com.br

Uia motos COMPRA - VENDE - TROCA - FINANCIA ,

Clio 1.0 RN 4p dir 2002 �reto G revenda
Sageiro 1.8 básica 2002 ranca G
Blazer DL 2.2 compl 1998 branca G/GNV (47) 273-0888;- Jaraguá do Sul - se - Em frente ao Bradesco

.Palio EL 1.5 � básico 1997 branco G
Escort Zetec p ,dir 1997 bordo G
Uno EP 4� vd/trv 1996 prata G

Deixe seu filho felizmL-200 4x compl 1996 preta G
Corsa 1.0 2p basico 1996 �rata G/GNV
Corsa 1.0 2p básico '1995 ardo G
Passat VRG compl 1995 preto G

Deixe ele escolher o ·que
F

eíher,Kadet 1.8 GL 1995. ' cinza G
e,Tempra 16V compl 1995

.

vermelho G
Pointer CU1.8 basico

.

1994 vinho G
Saveiro 1.6 Turbo básico 1992 bordo A

da
l1li

um TICaravan Gli compl 1990 vinho G/GNV

criança mereceGo11.6 AP básico 1989 marrom G

1-·Uno 1.3 1989 branco G
Belina 1.6 LHT 1986 branco G ,

,

Monza SLE 1.8 1984 dourado G
Jeep 4x4 1962 azul G

Twister 2004 Preta

Twister 2002 Preta

�, Bros 150 2003 Vermelha

t, Bros 150 ES 2003 Branca

I�' Strada .1997 Azul

VBR ES' 2002 Prata

Titan KS 2000 Verde

Titan ES 2001 Prata
,

Bis ES 2002 Preta

Bis KS 2002 Verde
L,

2000 VermelhaBis KS

1998 Vermelha

1995 Vermelha

1995 Vermelha

Rua Angelo Rubini, 777 - Barra do Rio Cerro - Defronte Posto Km7

GOL - Vende-se, 88. GNV. CG125 - Vende-se, 81.

impecável. R$ 7.800,00. R$ 1.400,00. ou 12x R$
Tr: 9952-5424.

.

148,00. Tr: 9991-669(3.

KOMBI - Vende-se,' 97,
motor e estofados noves.
R$ 12.500,00. Tr: 9979-
0605.'

CLlO - Vende-se, 00.
cornpl, air bag duplo, som
c/ controle no volante.
Dourado. R$ 21.000,00.
Tr: 9967-2587.

CORSA - Vende-se, 01.
branco. TEVE. 4p. R$ BIZ _ Vende-se, 01. R$
16.200,00. �Tr: 9979- 3 200 00 Tr' 9147 9174
0297 ou 376-0589. ' ."..

-

.

o
c
C1l

E
.:::>

Q)
"O

.9
�
c
8
E
8
Cf)

*
Q)
Cf)
o
o-

�
c,
..

CBR450 - Vende-se, 89. MAV�RICK - Vende-se,
S10 - vende-se, OO.GNV. vermo ótimo est. R$ 75, amarelo. 16V. Tr:
c/ capota marítima. R$ 7.200,00. Tr: 9131-011l2. 372-1945.
25.000,00. Tr: 371-
8059.

376-4309
R. Bernardo Dornbusch, 2265 - Vila Lalau

CONSÓRCIO COMPRO
DE CAMINHÕES,

CARROS E OUTROS

Estes celulares por apenas

R$ 99,00 ou 1 + 9 de.R$ 9,90
Nos planos conta fixa TIM Light ou TIM Brasil

<li Motos usadas, Revi�adas e com garantia;
... Ganhe a revisão com 1000km de uso;

'" Financiamento até 36x si entrada

e ganhe transterência;
'" Na compra da inotobike ganhe capacete;
.. Loja de peças e acessórios.

• KÁ - Vende-se, 00, c/ trio
elétrico, branco.· R$
14.500,00. Tr: 9912-
1891. Pagamento em dinheiro

(somente acima de 15 pagas) ,

Ligue [a c/o último boleto em mãos ou

passe crédito, saldo devedor, nome da
administradora por e-mail

consorciocompro@terra.com.br ou
Fone. 479972-5588

FUSCA - Vende-se, 78.
R$ 2.700,00. Tr: 9979-
0297ou376-0589.

:I,
------��-��������--- ---

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CLASSIMais

3
IMÓVEIS

JARDIM SÃO LUIZ -

Vende-se. R$ 76.000,00.
Tr: 371-8274.

Vende-se Consórcio

Carta'de crédito no valor de
.

R$ 14.�30,00. Com 5 parcelas
paga, plano de 60 meses.

Valor R$1.130,00.
Tr: 371-5270 I 9607-2022

VENDE-SE CASA AlV•.

Terreno de 3700m2 cl pé de
frutas e palmito. Ideal pi chácara.
Localizado no bairro Rio Molha.

R$ 55.000,00.
Aceita-se carro no negócio.

Tr: 370 ..8070 / 9979-9188 '

VENDE-SE
Apartamentos de 2 quartos,

novo, pronto pi morar, sacada cl
churrasqueira, todo em massa

corrida, 82m2, área central.

8817-1119

VENDE�SE
CASA MISTA

�:; Na Vila· Lenzi, terreno c/444m2•
r,

Toda murada. Á 'vista cl ,1 O%' de

�. desconto ou aceita financiamento.

�: Tr: (47) 375-0183
�

,

.�. c/üsmaír

ALUGA-SE
QUITINETES
E QUARTOS
MOBILIADOS.
Mensal e dlárlo.:
Próximo WEG

370-35�1 cl proprietário

� RAPC>Z<:>
� CORRETOR DE IMÓVEIS
li Tr: 372-1395 / 9993-5437

PiÇARRAS
Vendo terrenos com
280,400 e 600m2.

Preços:
R$ 6.000,00
R$ 8.000,00
R$ 10.000;00
R$ 12.000,00
R$ 15.000,00

�
�

OFEREÇO·ME . PI
trabalhar, cl exp, em

montador de móveis. Tr:
276-1,153.

OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO
Renda extra.

Não é necessário experiência
em vendas...

Oferecemos treinamento,
acompanhamento

, e excelente plano de carreira.
Agende sua entrevista:
273-5564/9122-8146

Com Alex

�
- . __ " -. - _ _::_.

Vendedor

N�çé?s�rio experiência mínima
de um ano com vendas de

autopeças. Residir'emJaraguá
do Sul ou mícro- região

'Auxiliar de P
Ensino médio cursando.
Residir próximo ao bairro

centenário,

pUARAMIRIM
Auxiliar de Produção
Ensino médio cursando.
Residir em Guaramírim.Caixa

Segundo grau completo,
Experiência de seis meses na
função, Disponibilidaqe

atuaçM aos s�bado$ e

d\)mingos.

Auxiliar de CDzinha.,
Ensinofundamenlal cursando,

Rési9ir em Guaramirim.

Costureira
. Ensino fundamental '

'complefo QU em curso'"
ii Conhecímento de um ano

, ·com máquina reta e
, oveook, Residir próximo' ,

ao bairro J.aragúâ esguerdo
E bairro amizade.

Auxiliar de S�;viços Gerais
Ensino Fundamental

completo, ReSidir em
Guaramirim ou

. proximidades;'
Vendedor

Possuir moto e celular, CronometristÍl
J'� teratuado com'vendas Ensino

..
médio completo,

'externas de produtos Conhecimento de dois anos na

alilnentíclos ou bebidas no ",,' função. Disponibilidade para
mlnimo seis meses: atuar emMassaranduba.

("

�éns�geiro.
Q2 fundamental cOTpl�to,
idir em Jaraguá dó Ssul,&

"Ter·Carteira Háqilitação
.

categoria "ab", dÚlponlbilida
de para atuar êrn segundo turno

e aos finais de semana,

QUINTA-FEIRA, 29 de Setembro de zoos

Enfestador
Ensino Fundamental

.

Completo. Conhecimento da
'"seis meses na função..
Residir em Guaramirim ou.

proximidades.

anos coI)),
gerência/coordenação
no ramo de confecção.

Conhecimento em informáticá.
Para atuar em

,

Mass(jranduba,

Estampador"
Ensino Médio Completo.

Atuar como estampador em
máquina manual.Resiclir em
Guaramirim ou proxirllidades,
P Talhador

-

Ensin0 Fundamental
Completo. Conhecimento de

seis meses na função,
Residir em Guaramírim �u· ,

proximidades:, '

TÉCNCIO EM SEGURANÇA

senac

II
Jaraguá do Sul

I

1.200 HORAS
Início: 17 Outubro 2005 a üezembro 2007

,

Matrículas Abertas.

Inscrições pelo fone 275-8400

SENAC �'ÓTIMO NO 'SEU CURRíC'ULO"

'NFORfl4AÇOES:

Rua dos Imigrantes, 410 Vila Rau E-mail: jaraguadosul@sc.senac.br

• -- ----- -_----._- _.-._----._.- -'-- ------------ ----- ----_. ---- .,!!

Recruta e seleciona para admissão
imediata as seguintes vagas:

AUXILIAR D'E PRODUÇÃO - 2° GRAÚ,COMPLETO OU CURSANDO I

AUXILIAR ADMINISTRATIVA (7467): segundo grau complerc.]
informática, para trabalhar emGuaramirim.

I

ANALISTA DE' NEGÓCIOS (7398) Superior completo, Com,
conhecimento.na linguagem Datàsul e com experiência na área da produção, i

AUXILIAR DE FUNILEIRO (7414) Para instalação de churrasqueiras é
outros. ,I

ANALISTA DE MÉTODOS E TEMPOS ICRONOMETRISTA (7439) _

f

Cadastro da estrutura de produto (para fins de consumo) em programan
específico da empresa: Cronometragem de tempos.'
ANALISTA FINANCEIRO (7436/7430) Curso superior,il
preferencialmente que tenha conhecimento no sistemamicrosiga. III
AUXILIAR DE ESTOFADOR (7453) - Atendimento ao cliente, montar I
desmontar bancos de automóveis, conserto de estofamentos

Iestofamentos novos, atendimento .de retoque, orçamento ao!clientes
lavação de estofamento, colocação de capa, de moto. j

l

ANALISTA DE QUALIDADE(7454/7443) Com experiência, para ctucn I
em 1 !
empresa de Alimentos. ,

�J
\

ANALISTA DE QUALIDADE (7460) - 01 ano experiência em Empres i

TÊXTIL, ter habilitação, conhecimento em excel, word e irá controlar I.t!qualidade e produção das peças, . IWI
AUXILIAR DE COZINHA (7459/7450)· Com experiência e 1° gra�!
completo.

.'

,.

ij
ATEN.DENTE Di: ESTACIONAMENTO (7458) - Cuidar dó',
estacionàmento, manter o local organizado e lrmpc. atenção e ajuda para o.!
cliente estàcionar. �i

COSTUREIRA (7410/7432)' j!
CONSULTOR TÉCNICO EMVENDAS (733.3) InglêslAlemão e Espanhol �j
Superior Completo ern Eng. Quí�ica ou AI:mentos ,componha projetos enj!
desenvolvimento, recliza cpresentcçootécnrcc e comerciol em vísrtcs �ii
clientes, realiza e incentiva a prospecçao de clientes, acompanha �:
performance dos ,representantes. define, elabora, implanta e

acompanh(lllestratégias comerciais,
' .1COMPRADOR (7434) ICORTADOR DE ROUPAS/TALHADOR (7462) Com.experiência I.

ENGENHEIRO INDUSTRIAL (7005) Técnico mecânico, conhece,�1projetos desenhos com formação em Eng,. Gerencial de Produção�
c�onoanalistaetreinaniê;ltoslnternos. ,�. "z,� ."'" eJ

ENGENHEIRO MECÂNICO (7'315) Projetos Industriais
ESTAGIÁRIA!ASSISTENTE COMERCIAL (7319) Cursando Superior em
Comunicação Social, Administração ou Marketing.
ENCARREGADO DE PRODUÇÃO Com experiência com Bordados(7353), ,

ES'rAMPADOR(7441/7461) Com experiência,
'

FRENTISTA (7466): para trabalhar em Guaramirim �
FERRAMENTEIRO (7350) Ajuste e manutenção de moldes de injeção dê';
alumínio try out de ferramentas, I
FERRAMENTEIRO (7445) Experiência com Torno, Freza, Desenvolvendo'
felV'amentas. Manutenção preventiva e corretiva das mesmos,
GERENTE DE PRODUÇÃ-O TÊXTIL (7438) - Cursos específicos,;
informática, técnico têxtil ou técnico do vestuário ;
Coordenar os setores do cad, corte, costura. controle de qualidade'�

-

dobração, almoxarifado e 'serviços terceirizados (estampa, bordado e:
costura). ."

INSPETOR DE VENDAS (7333) superior Completo Setor Alimentlcio]
disponibilidade de viagens, ,.

LABORATORISTA (7454) Com Experiência em empresa de Alimentos.
..�

MECÂNICO DE ROÇADEIRAS E MOTOSSERRAS P/ JOINVILLE (7258;
�. I

Experiência em montagem e consertos. ,
.

MECÂNICO Di: TRATOR (7257) Experiência em montagem e consertos. "

MENSAGEIRO DE HOTEL (7447) POSSuir Carteira de Habilitação,
desempenhar atividades administrativas internas e externas.
MARCENEIRO (7425)
OPERADOR DE BORDADO (7431)
OPERADOR DE FURADEIRA RADIAL (7448)
PREPARADOR DE MÁQUINA (7444) Para Trabalhar no setor de
Estamparia como preparador de prense, trocando e ajustandG
fer.ramehtas das prensas para o processo de estampagem.. I
PROGRAMADOR DE COMPUTADOR (7363) - Programaçãi:J
GENEXUS/DELPHI,

-

t,
PCP (7358) -MADEIRA Autocad, Fazer estrutura de produtos com
meterias primas destinadas a fabricação de móveis, controlar consumo dé
produçãõ, controlar estoques de madeiras, transferênci de estoques I?

baixas no sistema. t
PEDREIRO (7368),

'

RECEPCIONISTA DE HOTEL (7446) - Com experiência e Inglê�
intermediário, i
RISCADOR DE ROUPAS (7427) - que saiba fazer risco, entenda de

modelagem poro implantar no sistemas, qlk tenha conhecimento emCAD,
SECRETÁRIA (7435) cursando Superior • experiência comprovada na

função inglês intermediário,
SUPERVISORA EM VENDAS (7455) Vendas e Supervisão de equipe d�
vendas de consórcio- Veículos,. -i,

TORNEIRO MECANICO(7449) Experiência com torno convencional.
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO (7335)
VENDEDOR
* (7442) - 01 ano de experiencin em vendas, e se possível em acessórios de
carro. ;rrá fazer vendas, balcão, telefone, at,endimento ao público, e

serviços de escritório, como tirar nota fiscal e entre outros.
* (7457) - Atuar na área de Vendas de Papelaria e Livrar.ia. ter experiência

,

com vendas, disponiblidcde de horário para 2° turno.

;

Rua Jorge Czerniewicz, 1245 (Rua do Hospital)
Cx. Postal 200 • CEP 89255·000

Fone (47) 371·4311 Fax (47) 275·1091
recrutamento@humami;com.br www.humana.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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'. \

-PPORTUNIDADE DE NEGÓCIO
I .

,

Você ganha o que merece?
; Seja um Distribuidor Independente Herbalife
, Ganhos ilimitados, conforme seu empenho.,

Ligue: Círico & Léila
.

-

,

, Fo�es: (47) 376-2953/9905-9214
, www.decidavencer.com.br/cirico

Empresa representante de multinacional
líder no setor de Telecomunicações, seleciona
Consultor de Vendas para Área Corporativa.

CORREIO DO POVO 13

Produto com excelente aceitação,
n\ercado em franca expansão ..

Pré-requisitos:
* 2° Grau Completo
ou Cursando

* Desejável experiência
em vendas e veículo próprio.

Oferecemos:
* Comissão atra-ente
* Ajuda de custo
* Benefícios
* Premiações

Interessados enviar currículos via e-mail para:
.

teltroncorporalivo@netuno.com.br

TRABALHO TEMPORÁRIO
PARA MOÇAS E SENHORAS EM HORÁRIO FLEXIVEL
Empresa seleciona candidatas para trabalhar em departamento comercial

i nas unidades de JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO com ÓTIMOS gahhos.
: ,I

PERFIL DESEJADO: bem relacionadas, comunicativas ,e ambiciosas.
, rr Maiores e sem limite de idade.
,

pomparecer nesta segunda-feira, dia 10/10 com caneta e documentos às 9h e às 14h30.
No Centro Empresarial Market Place, na Rua Reinaldo Rau, 60 -"'Auditório, 7° andar.
Falar com sr. Rày. Obs: Só fornecemos informações no local, favornão telefonar. '

Telhas ESlTlalta
.�
�
5
� Telha, Portuguesa
�

� Telha Romana

.� Telha Americana
! Telha Plan
,
.

� Meia Telha
,

I
� Cumeeira \

�

i Ponteira(Pata de Leão)
�

Venda Direto de Fábrica
Fone: (48)3656-0101

Sr 101 Km -362 Morro Grande - Sangão se
I ,

, , www.cemisU.cQm.br, e-mail vendas@cemisil.c,om.br,

CONCRERIO

Rua: Waldemar Grubba, 2818 V. Lalau - dara uá do Sul· se

Atefatos de Cimento

(47) 376-1917
B.SOT�S • ESPEI.HOS

Troféus, Brindes Em Geral.
JATEAMENTO DE VIDROS COMPUTADORIZADO

141] - 216-2212e-mail: concrerio@tpa.com.br
Rua Bertha Weege, 1275 - Barra do Rio Cerro

Fone/Fax: 370-8669
Ruá 25 de Julho, 1153 - Sala -1 - Vila Nova

� CASA DO
-

SERRALHEIRO
Roldana Para 'Portão - Abrasivos
Eletrodo - Arame Mig - Sílrccne

J\crílico Para Box - Perfil Para
Esquadrias de Alumínio

Parflisos - Tinta Para Estruturas
Metálicas - Acessórios Para

Esquadrias de Alumínio'

.,

�
-_ .. ,

I n f O r 'm á t I c ai

Venda,
Assistência Técnica

Computadores
Impressoras
Monitores

Suporte em redes
'Assessoria Empresarial

,

..

Transteb
Transportes e Terraplenagem Ltda.

Serviços de Retro Escavadeira
Trator de Esteira - Caminhão
�Rua Majo eira, 258 -

Vila Lalau- Ja'ragua do Sul se

9926-2580Fone/Fax: (47) 275-1858

. ,

CASAS PRE·FA8RICADAS
I A\ FINANCIAMENTO

�(JT JUNTO A CAIXA

Representações Ltda E CO N Ô M I CA

FEDERAL

JAAAGUÁ DO SUL -sc , Email: casas@layout.arq.br
Rua dos Imigrantes,500 sl31 - Bairro Rau - - Fone: 047 370-6103 Rarnal St.

CONSTRU

MAD.
CASASPRi!.fN.RlCAll.l.S Implafllandoselodequalklade

..•,. ..Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Forno à Lenha

QUINTA-FEIRA, 29 de Setembro de 2005
..

,

PIZZA GRAND'E
CI BORDA + REFRIG. 2 LITROS.

RS 17,99 �
(Entrega grátis nas prox. do Centro)}

'� -

275-2876:
Rua Barão do Rio Br.anco, 1000 Jaraguá do Sul - se (na rua do Supermercado Angeloni ao lado da Help Informática)1

, "hf'!1 {"in, J .)Qii1i:..\I,i .. 'n, f ...,,'
''i

Mesa operadora PC XE e :
* Monitoração estado do

ramais e troncos
* Bilhetagem de ligaçõe�

* Controle de ligações atraves

,de gráficos com dados por setor,
ramal ou por çonta.

* Identifi,cador de chamadas
* Programações PABXr

,
,

I
"

I,
i

I '

I

! � 371-7007
�

,

'A fTLellzor opçãopara sua e"IPresa, escritório e residêqcia.
'

",'

Produtos e serviçospara telefoqia, redes de itúorfTLáfic�,
seguraqça elefrôqica e autofTLação de coqdofTLÍqios.

..
I
i'

I

o que quer que você

possafazer ou'sO'l.ltar
quepode, c0"l.ece·o.
A ousadia é ge'l.iaJ,
"l.ágica epoderosa.

'Co"l.ecejá1

,
I

I
I
I
'--

Racks para distribuição
de redes

Telefones Fone operador para televendas

. CONECTIVI,DADE PROFISSIONAL PARA APLICAÇÕES EMPRESARIAIS
'.

\ '

, !

,

(

. ,\

Representante autorizado

CENTRAIS TELEFÔNICAS
(PABX) E PERIFÉRICOS \.

\
'I

-

.... '
.

PABX XT 42 E Xt72 Terminal TCIQ

Nos menores PABX 'digitais do mundo,vantagens
em tecnologia, desempenho e economia

CENTRAL DE ALARME VIDEO INTERFONE
J

, ,

l
"

j
I
!

MO�ITORAMENTO
DE IMAGEM CFTV

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Aloe Vera
A planta que promove a saúde

:A história várias vezes milenar daAloe é tão cativante como uma novela de aventuras.Conhecida por sua

beleza misteriosa, sua elegância selvagem, suas propriedades terapêuticas legendárias, ela foi considerada um

·
Deus em algumas civilizações.

·

No antigo Egito, era considerada a planta cujo sangue ofereCia a beleza, a saúde e a eternidade.
·

para os Imperadores da China mística, os espinhos curativos da Aloe personificam as unhas saqradas da
Divindade. Para os índios do Novo Mundo ela formava parte das 16 plantas sagradas adoradascomo deuses.

A Alce é por excelência uma planta medicinal.Muito conhecida no Brasil com o nome de Babosa.

Sendo utilizada por muito tempo çomo laxante ou vermífugo, atualmente está comprovado que o gel'
: extraído da polpa de suas folhas cura muitos males cotidianos, como picadas de insetos, queimaduras, cortes,
\

.

! problemas digestivos, eczema, etc.
• \� 1 li ,'<to' � "J

'. li .'.
-....

j
• ;

"Muitos atletas a utilizam para. prevenir e curar torceduras, tendinites e outros acidentes.Também é usada

como estimulante natural. A,s mulheres a utilizam como máscaras de beleza, creme rejuvenescedor, xampus e
h� ,

.

; loções capilares.
e
�

�
,
,

i liA Aloe é por excelência uma planta medicinal. Muito conhecida no Brasil com o nome de Babosa'!
�
•
,
I

�
� A Aloe bebida é um bom regulador do trânsito intestinal, e um excelente complemento alimentício que
·
•

: contém numerosas vitaminas..
•
·

� A Aloe cicatriza _e desinfeta ferida, facilita a digestão, ativa o ciclo sangüíneo, a circulação linfática, as funções
•

i renais, hepáticas e biliares e atenua as dores reumáticas.
,

'� Sua polpa protege o organismo contra a úlcera gástrica. No campo da Dermatologia, tem por sua excelência

contra a seborréia,herpes, acne, psoríase, eczemas e micoses.

Apesar dos muitos anos da utilização da resina obtida dàs folhas, seu consumo era baixo em funçãoda rápida
oxidação do seu gel, que só recentemente foi estabilizado e conservado através de procedimentos naturais.

Assim, o novo auge mundial da Aloe e a fama universal de suas qualidades. A Aloe está sendo redescoberta,
� mas agora com diferença, pois está sendo" submetida a investigações mais segura e profundas,

I Análises de laboratório e provas clínicas controladas asseguram propriedades curativas.

,
ij

�
�
!
•

t
•
,

I
�

�
I
•
,

Tratar: 9122-8146/275",6294

(47) 275-0764
farmácia de manipulação
www.receituario.com.br

entista �HERBALIFE, Receituá'rio
"'ftU-.s f}tm!lasltri

CRM/se 1242 - TEGO 030/79
-

o SOBRACIL 1.079

.

PERCA PESO DEFINITIVAMENTE!

Saúde e corpo em equilíbrio
do jeito que você sempre sonhou.

Faça uma: Avaliação Nutricional

/ totalmente gratuita!
"

Ligue e agendaremos um horário!

ÉTICA
RESPEITO
QUALIDADE

ntários
implantes
doenças

giva
.

'ação gratuita!
2-3796

Vídeo-cirurgia,
Menopausa - Prevenção
do Câncer, Endometriose
Rua: Guilherme Weege, 50 - SL 406

Fone: 370-1705
somata@netuno.com.br- Jaraguã do Sul

Luciana S. Viana
Consultora de Saúde

(47) 274-8455/9179-0179
saudeemdia@hotmail.com.br103 Centro

,

20% deDESCONTO·
à vista ou cheque
Pré-datado

para 30 diaSM "

Rua 25 de julho, "577 • Vila Nova.:

�
Medicamentos em geral
Manipulação. de fórmulas médicas

Fitoterápicos e

Cosméticos manipulados

Fone: 371-8298
Rua João Picolli, 110 - Centro

Su�loe Upa
o milagre da Babosa trazendo,

mais saúde para você
FOREVER FREEOOM é

. especialmente indicado
na osteoporose, artrose,
tendinite e artrite. Repõe
a cartilagem dos ossos

•

·········· .. ······4·

9122-8146/275-6294
Registro Ministério da Agricultura RJ 05261-2

Psiquiatria
�bRMSC1198

e Queiroz Pagnjn
PHO Universidade de Pisa _ Itália(j)® .

Mestrado em Psiquiatria - UFRJISJ®
Residência Médica em Psiquiatria - UFRJ(j)(j,)

(j)
.

Residência Médica em Psiquiatria Infanto-Juvenil- UFRJ

Rua Anita Gartbaldi, 52 - Centro - Jaragua do Sul/SC

"�,:.,,"""_ ., Tel.:,(47) 371,-9303

INSTITUTO DE
PSICOLOGIA

'PULSI\R
(47) 372-2522 / 371-0121

PSICOLOGIA
ACUPUNTURA ,E OSTEOPATIA

FONOAUDlOLOGIA
PSICOPEDAGOGIA
MASSOTERAPIA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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UIA DE SERVI

VeravÍlze Tiefrigerações
Assistência Técnica em Refrigeradores,

Máquina de Lavar, Freezer,
Ar Condicionado, etc,

Frete de Kombi com carretinha

Causas Civeis e Criminais,
Comércio e .Industrial, Furtos e

Roubos, Caso Extra Conjug;al, .

Desaparecimento de Pessoas,
Investigação Trabalhista e Contra

Espionagem' Industrial.
Credenciado a SSP/SC n!! 154/93

(47) 372-0556/9912-8114
(49) 9126-1472 (oeste/Se)

1I881PlAIGIM
� 00 PeIias e Coooreto '

Compactaoores oe Solo Servi�os com Retroescavadeiras

Coloca(ão de Tubos de Concreto, Tratores e E�eiras

Remo�o de Rochas Caminnães Basculantes

Orenagem Compressores deN

Pa�menta�o u'lajotas loteamenlos (om�letos

Atendimento 24 horas em

todo o Brasil e exterior

Sigilo Absoluto
Rua José Narlock, 2655, Ana Paula IV - Jaraguá do Sul

\

R: �íUaIldo Menslín . Bae efl(U 275·1101I 9104-2l93

H<>m� Th�a.t�r 2500 wa.tts

a.ra. T'V'fD'V'DfPC �f �<>.,tr<>l�

Dispomos de toda linha de
". Computador�s, impressoras

J j I
1

Pjri�érip�sj 'acessórios
SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA

RuaBarãodoRioBranconr.411. Fone370-3505 e-mail:tecspot@terra.com.br Venha fazer seu orçamento com a gente!

Centro de Formação de Cpndutores

VIA
OHIC.Consulte nossas ofertas 275-2124

Augusto Flor'
Técnico

9975-0045 '

I
.

Rua João Planinchek, 27 - sala 3 - Jaraguá do Sul- se

(47) 376-3684
9975-0200

i
R. 288 OUo Mayer, 66 - Vila Lenzi - (próximo a papelaria bom preço) :: Jaraguá do Sul - se

Tratar cf B'runo 9997·2569
Rua Gumercindo da Silva, 616 • Centro

- 1 a Habilitação
- Alteração de categoria

.

- Renovação
- Carteira provisória

- Segunda via

Fone (47) 374-0548 - autounica@pop.com.br �

Rua: Mal. Castelo Branco, 1889 - Schroeder-SC

ASSISTÊNCIA TÉCNICA EXPRESS
PARA COMPUTADORES.

- ATENDE-SE EM EMPRESAS OU À DOMiCíLIO -

• FONE/FAX: (47) 275-1555
CEL 8412- 8518

,� Email: apoiobnu@terra.com.br

REDES-MANUTENÇA'O-VENDAS •••

DlSK ÁGUA
, DlSK GÁS

os eles, elas e casais.
2Sa'los"bem dotado•

'la dara; 18a'li'llzos,
m gosto, afe'ldemos
moteis e residê'lcia$;"

brina - 9173-6414
Alex - 9131j7231

=
- "' ''i..• *."�.•I·".'

"

...• ·.,ii.···�·I".l't.·.·I.·.·
'

..1·.."'.'. "".w*"
.. ·.·.it.@".·.···.··.·.·.'..

w.• '.· "."
·

•....••.•.�'.iW··
.

'b�' >:i,"....... m%011tí'1w.wffi,*'·w�LIIIIJ ,.".I ... A B1&1 IlnffiWIW4.lmBI i

POUSADA COM ACOMPANHANTE
Aline - mulata 23 anos
Dani - loira 24 anos

Amanda - morena clara 20 anos _(iniciante)

PROMOÇÃO DO MÊS
Vem pagar R$ 50,00 a hora

e R$ 30,00 meia hora
Atendemos 24h

Rua João Planincheck, 1820 - Jaraguá Esquerdo - Jaraguá do Sul

(47) 370-9068
Mal. Deodoro da Fonseca, 320 (calçadão) Centro Comercial Fali la piso si. 36

I,
,

�

- ,

CAD DEAÇUCAR
'E19HO"

(47) 275-3351

Venda de filhotes
Poodle
Boxer

Dachshund (Cofap)
Lhasa Apso
Yorkshire
Pinscher
Hámsfer

(47) 275-6655
Rua Pref. Waldemar Grubbe, 239'1

www.soportas.com.br
e-mail: jaraguadosul@soportas.com.br

SÓ 'PORTAS
Serviços Automotivos

InstaI. de alarme em motos - Regulagens
.

Embuchamento (troca de pino)
Maçaneta - Máq. de vidro - Alarme
Trava e vidro elétrico - Borrachas

"Não perca tempo
garanta o seu anúncio

na Nossa Lista.
.

Tr: 370-6649
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