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SÉRIE A2

Itamar Schüller prepara o

Juventus' para a semifinal
.. PÁGINA 7

mínima: 18° máxima:31°
HOJE: • Quinta-feira de

sol e nebulosidade

variável, com
pancadas isoladas
de chuva

Católicos renovam fé na padroeira
. ."

.

Uma carreata que saiu do
centro da cidade em'

direção ao bairro Ilha da

Figueira foi a principal
m a n

í

fe st a
ç

ã

o de fé,
ontem, em Jaraguá do Sul,
no dia de Nossa Senhora

Aparecida, padroeira do

Brasil,' onde os veículos
receberam a benção de

p adr e s c a t Ó 1 i c os. E fi

Santa Catarina e em

outros estados, de modo

especial na cidade de

Aparecida do Norte,
_ milhares de devotos de
Nossa Senhora Aparecida
também prestaram
h o m e n a' g e n s

manifestações de rua,
, igrejas, e no Santuário
Nacional. Também ontem,
milhares de crianças se

. divertiram na 17ª Schüt
zenfest. No Brasil, a data
foi criada por um depu-
tado federal. - PÁGINA4 t Tradição da carreata ao bairro IJha dá Figueira foi mantida ontem de manhã pela população católica de Jaràguá do Sul

VISUAL

Aumenta a migração de pássaros

A ocupação desordenada das cidades'
em desenvolvimento nas - 6ltimas
décadas tem provocado acentuada

migração de pássaros silvestres para os·

centros urbanos. Se, por um lado, isso
mostra, qye as e.spédesíh,egãQ seQ.do

preservadas, por outro exibe situação
de risco dasmatas, habitat natural delas
e, ainda, revela a existência de pragas
nocivas ao ser humano, mas

importantes na cadeia alimentar destas
II!I PÁGINAS

.,

NA LISTA

Alencar oferece o próprio
mandato para 'a 'cassação
o vice-presidente da República, José Alencar (PMR), disse,
,em entrevista, que se for para o Congresso cassar o restante

dos deputados acusados de envolvimento com dinheiro

público, para financiamento de campanhas eleitorais- são

mais 13 relacionados- então que todos percam o mandato.
Alencar se inclui entre os que utilizaram dinheiro oriundo
de caixa 2 para cobrir gastos pessoai,s na campanha de 200r
O vice-presidente, que recentemente deixou o PL,
migrando para novo partido criado pela Igreja Universal
Reino de Deus, defende a figura do presidente Lula, mas
não poupa críticas a política de juros.' - PÁGINA 3

ALIMENTAÇÃO

Pão e carne pesam mais nas

despesas com a cesta básica
Consulta feita pelo Correio do POVO em três

supermercados de Jaraguá do Sul, mostrou que os 13

produtos que compõem a cesta básica apresentam pouca.

variação de preço, exceção feita ao pão e a carne, itens qu-e

pesam mais no bolso do trabalhador. A cesta, dependendo
da qualidadedo produto oferecido, oscila entre R$ 150,00
e R$ 170,00, no primeiro caso o equivalente a meio salário
mínimo. Para outras necessidades básicas de uma família,

,
como escola, transporte, saúde, vestuário, higiene pessoal,
lazer e aluguel, por exemplo, o salário mínimo em agosto
equivaleria a R$ 1.458,00. _ PÁGINAS.

�ínima: 18° ,Máxima:24°
AMANHÃ:
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• Sexta-feira

... nublada com alguns
"'�'"�'��'.:_ períodos. de melhoria

e chuva a qualquer
hora do dia
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II CORREIO DO POVO

Paulistas atrás de armas

OPINIAO

estado do País e, ao mesmo

tempo, talvez o mais violento
do território nacional, têm

comprado 50 balas de uma só

vez - quantidade máxima que
cada proprietário de arma pode
adquirir ao longo de um ano.

,Até então, a maior parte das
vendas nas lojas de São Paulo
era' de embalagens com apenas
seis ou dez unidades.Os

'FRASES'

proibido no país". As últimas

pesquisas mostram que o "sim"
deve ser a opção de uma ampla
maioria dos eleitores. Embora
.a maior parte dos lojistas de
São Paulo ouvidos pela Reuters
diga que não tem havido uma

procura tão grande por armas,

balanço do Senarm, um serviço
da Polícia Federal encarregado
'pela documentação das armas

� Vendas de revólveres, pistolas e balas
em lojas especializadas aumentaram

acentuadamente, reduzindo os estoques
modelos mais baratos de

munição praticamente já se

esgotaram e muitos lojistas
decidiram não renovar os

estoques para não correr o risco
de ficar com a mercadoria na

mão sem poder comercializá
la, caso o referendo aprove a

proibição da venda.
No dia 23 de outubro, os

brasileiros vão responder nas
umas se "o comércio de armas

de fogo e munição deve ser

em mãos de civis, diz que em

maio chegaram ao setor um

total de 647 pedidos de registro
de novas armas, recadastra
mentos, da licença e 'de trans

ferências no Estado de São
Paulo. Em agosto, este número

saltou para 2.092. A assessoria

de imprensa da PF informou

que a maioria dos, pedidos
recentes se refere a registros de
armas novas. As balas mais

vendidas nas lojas de -São

,
I

Paulo, são as de revólveres 38

e pistolas automáticas 380. Os

preços dos pacotes com dez
unidades variam em média de

R$JO a R$ 50.
Resta saber o que fará o go

verno federal para estancar de ,

vez o contrabando de armas e

munições se a maioria dos
eleitores votarem pelo "sim" ao

desarmamento nacional dos
civis. A atitude tomada pelos
pS\ulistas,' e certamente repeti- ':
da em outros cantos do país, vai
desaguar, com certeza e em

futuro próximo; no comércio

ilegal de munição cuja venda

legal, hoje, é restrita. Munição
que, evidentemente, virá de

contrabando, como já ocorre

hoje, e vendida abertamente
em centenas de lojas em total

impunidade. Se não agir com
eficácia, o governo dará mais

um exemplo de como gastar
di�heiro do contribuinte com

o referendo ,sem nenhum
resultado prático, no que, aliás,
é especialista há décadas.

f'

.. I Fatos & Pessoas I
Fernando Bond '

_

\' ,

Uma nova norma de
,

tributo a cada 1,5 hora

Tirando o ônus
o Fórum dos contabilistas, que conta com

apoio das entidades de todo o Estado, tem
como objetivo tirar propostas concretas que
possam reduzir o número dessas obrigações

,

e o valor das multas aplicadas. O evento vai

ser na manhã da próxima segunda-feira (17),
no auditório do CRCSC, em Florianópolis.
Hoje, a maior reclamação dos contribuintes
contra as obrigações acessórias, é a oneração
com serviços contábeis,que elas impõem às

empresas, principalmente para as menores
sociedades profissionais.

Justa homenagem
Mesmo com grande atraso, a coluna não

poderia deixar de registrar a solenidade de

entrega do Prêmio Interamérica 2005 ao ex

presidente Fernando Henrique Cardoso e

ao acadêmico e ex-reitor da Udesc e da Estácio
de Sá Lauro Zimmer. A comenda é concedida

pela Organização Universitária Interamericana

. (OUI) a personalidades que se destacaram por
suas atividades em favor do ensino, e foi
entregue durante o 140 Congresso da OUI,
promovido pela Unisul.

Defesa de idéias
'

Fernando Henrique Cardoso foi representado
,pelo ex-ministro da Educação Paulo Renato

•

de Souza. O governador Luiz Henrique
entregou a honraria a lauro Zimmer. lembrou

, de "episódios difíceis" que passou ao lado de
FHC "na luta pelo restabelecimento a,

-
,

democracia; e disse manter pelo ex

presidente um "forte sentimento e amizade;
idêntico ao que o une a Zlmmer.tOuero
ressaltar em ambos a determinação e a

convicção na defesa de suas idéias. Brigaram
-

pela educação e pela construção do país, mas
têm o privilégio de nunca terem brigado com

suas consciência; declarou luiz Henrique.

, Achatamento empresarial
De acordo com Nilson Goedert, a
incidência de' impostos nas despesas j� é

muito alta, o que causa um achatamento

empresarial. "Não é à toa que a estimativa

atual é que existam três.neqócios informais

para cada um registrado'; ressaltou. De
acordo com Goedert, as obrigações
acessórias são mecanismos de controle
criados em razão da complexidade do
sistema tributário atual,

Agora, Educação
o Fórum 'Parlamentar de SC se reúne no dia
20 para discutir propostas de emendas ao

Orçamento da União para o Estado em 2000.

Participarão da reunião representantes da

Acafe, UFSC, Cefet e udesc. Na última
reunião do Fórum, quem discutiu o

orçamento foram os empresários, que
pediram dinheiro para infra-estrutura.

Site da festa
A Secretaria da Administração, organizadora da

6a Semana do Servidor, de 22 a27 de outubro,
emFlorianópolis, e nas 30 cidades-sede das

SDRs, elaborou página específica. stá acessível

no site www.sea.sc.qovbt
redacao@jor�alcorreiodopàvo,com,br
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O'PINIÃO

"Esta foi minha escola, onde, fui introduzido na difícil arte da' negociação política com

ética e com palavra':

• Do governador Luiz Henrique, na Assembléia Legislativa, lembrando do primeiro mandato como deputado.

Florianópolis - Nos últimos 17 anos foram
criadas 225;6 mil normas envolvendo
tributos nas três esferas de governo,
representando 36 novas normas por dia,
ou 1,5 por hora, sequndo o IBPT (Instituto
Brasileiro de PlanejamentoTributáriq). Para
o presidente do Conselho Regional de
Contabilidade de Santa Catarina, Nilson,
Goedert,"esses dados vêm ratificar que
existe no Brasil um emaranhado jurídico
que coloca 'em risco a sobrevivência das

empresas': Estima-se que 1,5% do
faturamento do setor privado seja gasto
em função' da burocracia estatal,
principalmente na esfera federal. Como

agravante, o valor das multas pelo atraso

na entrega das chamadas obrigações
acessórias, atividades como emissão de
notas fiscais, esérituração de livros fiscais e
encaminhamento da Declaração
Eletrônica de Serviços (DES), pode chegar
a R$ 5 mil por mês, quantia que pode falir
empresas de menor porte, bem como

escritórios de contabilidade que as

atendem. Preocupado com a atual

situação, o CRCSC vai promover um Fórum

_
contra o excesso de obrigações acessórias,

Segundo a agência de
notícias Reuiters, a menos de
duas semanas d1e sua re�li
zação, o referendo sobre armas

de fogo já provocou um efeito
direto nas lojas especializadas
e armamento, e munição em:

São Paulo.A procura por balas
de revólveres e pistolas, em
especial" tem até �eduzido os

estoques de algumas lojas,
segundo os comerciantes. Nos
últimos meses, .a Polícia
Federal também registrou uma

elevação acentuada no

.número de registros, recadas
tramentos e transferências de

.

'armas. De maio a agosto, este
número triplicou. A expli-,

'

cação de lojistas e policiais é

uma só: com, a perspectiva de

que o referendo proíba o

comércio de armas e munição,
muitas pessoas têm procurado
formar uma.reserva de projéteis
em casa ou adquirir uma arma

antes que isso seja vetado por
lei. Os comerciantes dizem

que muitos dieiltes do maioir

Nosso mais precioso bem

Datas comemorativas como o

Dia das Crianças não deixam de ser

uma grande oportunidade para o

comércio que muito espera por elas

para alavancar suas vendas, o que é

natural e-necessário: Mas, por mais
que o lado comercial seja
estimulado, gostamos de VeT a

.............'""'VJ

aproximação de mais uma data
comemorativa e- acreditamos ser importante sim,
instituir datas e preservá-las como parte de nossa cultura)'
e preservação de valores familiares. Além disso, para
nossas novas gerações é fundamental mantermos esses

costumes; afinal, é o que nos torna 'mais huma�os e

menos mecânicos em nosso cotidiano e rotina.

Em muitas sociedades rio passado, a criança era vista

como um ser inferior na estrutura familiar, muitas vezes

não participando das atividades mais triviais da rotina

da família. Hoje, a criança não só adquiriu respeito por

parte da família como respaldo legal do próprio Poder

Público, através do incentivo à criação de conselhos que
lutem por seus direitos. Além disso, a visão crítica de
nossa criança, estimulada pela escola e pelo convívio

social faz dela um ser também atuante na sociedade;
exemplo disso foi o projeto "Prefeito Mirim", já
comentado em ocasião anterior, onde nossas crianças �.

também provaram que, mesmo tão jovens, sabem bem o

que querem e do que precisam.
O Dia das Crianças deve oportunizar também uma

. :

reflexão sàudável sobre nosso papel de pais. Numa ,_-)

sociedade e numa época em que os relacionamentos
��

humanos são questionados, encontramos nesta data a

viabilização desta reflexão.
,

Nós, adultos, que hoje sabemos nos comportar diante ,;rJ

da vida, muitas vezes nos esquecemos -que fomos 'I

ensinados a isso um dia; e hoje, como pais, não podemos j,

nos esquivar desta responsabilidade.Dizemos que hoje é
.. I

muito mais difícil criar e educar. Educar, em toda sua
}J

extensão exige um profundo exercício de paciência e
<)

dedicação ao qual não temos o hábito. Muitas vezes a>
-,,!-j

falta de controle decorre da falta de diálogo e nos
- :l,c

esquecemos que em meio a tantas necessidades materiais r';
que estamos acostumados a suprir, existem também as

"

') I

necessidades de carinho, afeto, atenção.
. II
Hoje , há mais liberdade nas relações entre pais e

filhos, o que é muito positivo uma vez que estimula o ,�
diálogo, mas também é Hnportante nunca deixarmos de ',1,

estabelecer limites e mantermos a coerência entre nossos

ensinamentos e nossos exemplos para que haja respeito
mútuo. E que isso se cultive diariamente, pois o dia a dia (
estressante de nossos compromissos restringe os li

relacionamentos, limita nossa tolerância e paciência e'

quando percebemos nossos filhos já cresceram e nos j
questionamos se dispensamos tempo suficiente para este

,�

relacio��mento e se conhecemos. de verdade aquele com
quem tão pouco convivemos em função de nossos afazeres
diários.

' ,

Uma pesquisa da Universidade do Paraná constatou

que os maiores índices de depressã� infantil existem ';
entre crianças que não possuem limites definidos, nem J,
atenção suficiente dos pais pois na ânsia de cumprir

J

satisfatoriamente com nosso papel de suprir
:::

necessidades, nos esquecemos que a vida é curta e que o
, I

tempo não volta para repararmos nossas ausências.
'j;�

A experiência de clinicar como médico pediatra por ,

18 anos de profissão nos possibilitou o contato

'

.permanente com a criança e nos mostrou que muito

aprendemos com ela. Hoje, prefeito de Jaraguá do Sul, l';.

sinto-me honrado de, neste -ofício, poder continuar 'J,

prestando um trabalho humanizado às crianças de nosso

""

município.
Não podemos, per fim, deixar de pensar no futuro.

o que deixaremos para l1ossas, crianças, amanhã
adultos? Principalmente no que se refere à questão
ambiental, é preciso conscientizar nossas crianças hoje
a pensar de forma coletiva pois só essa consciência

disciplinada possibilitará um desenvolvimento viável
e sustentável do meio em que vivemos. Além disso,
quem mais pode pensar nas gerações futuras, a não ser

nós mesmos?
'

o prefeito Moacir Antônio Bertoldi escreve às

quintas-feiras nesta coluna

'r
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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� Perigosos

�ntem
pela manhã, em ruas centrais

a .cid�de,_ainda desertas por causa do
f nado, nao faltaram demonstrações
de irresponsabilidade de alguns ao

vrlante. Excesso de velocidade e sinais

"furados'; em desrespeito total a

�edestres em semáforos e faixas de

sequrança. Não é a toa que as

dstatísticas de acidentes aumentam
um crescendo preocupante. Mas, o
uepreocupa, mesmo, é a impunidade,
ue também cresce na proporção dos
cidentes. Para-esse tipo de delito grave,
ão há vagas nas cadeias.

OwkW"iJ3MU1tItlg,g,. QUINTA-FEIRA, 13 de, outubro de 2005

� 'Vice-versa
o governador Luiz Henrique da Silveira

(PMDB) anda indignado corri a-decisão
da Secretaria Nacional de Justiça em

transferir o traficante Fernandinho

Beiramar de Brasília para cela da Polícia
Federal de Florianópolis, cujo prédio fica \

a 100 metros da residência oficial. Está

coberto de razão, porque, pela lei

vigente, ele deveria cumprir pena no

Rio de Janeiro. Semelhante é o caso de

muitos catarinenses que, quando da

construção de penitenciárias, não têm

opção de escolha, ficam vizinhos. E, pior,
sem direito a espernear..

� Abraços 1
A aproximação do PMDB com o PFL,
não é novidade. Tudo costurado nos

bastidores. Em passado recente, o

senador Jorge Bornhausen abraçou a

candidatura em segundo turno -do

peemedebista Paulo Afonso

Evangelista Vieira, hoje deputado
.

federal. Ele (Paulo Afonso) se elegeu;
Bornhausen, como candidato ao

Palácio Santa Catarina, não fez 300 mil
votos. O Criador voltou-se contra, a

Criatura- Esperidião Amin- marido de

Ângela Amin, que disputava a eleição
com o candidato. do PMDB.

� Abraços 2
Agora, a costura se repete. O vice

governador Eduardo Pinho Moreira .está ..

em viagem pela Europa, tratando de
"assuntos particulares': Luiz Henrique
embarcou para a Alemanha e China
em missão oficial. Por dez dias será
substituído pelo' presidente da
Assembléia Legislativa, Júlio Garcia

.
(PFL). A transmissão do cargo, por
vontade do governador, foi realizada
na AL e reuniu a cúpula dos dois

partidos. Foto de jornais de ontem

mostram LHS e Bornhausen em

animada conversa de pé-de-ouvido. não é.

líNGUA SOLTA

I Alencar sugere cassaç�o de
i todos que usaram o caixa 2

�j Vice-presidente
inclui o próprio
mandato na lista

dos cassáveis
I' .

I '

,

BRASÍLIA - O vice-presidente
daRepública, José Alencar (PMR),1

731, disse que, se o Congresso
decidir punir deputados, que
,us$rapl s,�i;ca dois terá de,"cassar ,

todia mundo". Alencar incluiu a
I - d "tod d" "cassaçao e to o mun o ao

r�J,ponder à seguinte pergunta: "O
sehhor acha justo cassar um

debutado pelo uso do caixa dois?".

"Er penso que pode cassar, mas
I, d d "

ter, 'que cassar to o mun o .

Inclusive Q próprio Alencar. A

avkliação sobre o caixa dois, feita
I \

errj. sabatina promovida pelo jornal
Fdlha de São Paulo, foi narrada
enh tom de caso. Alencar contou

I

que já havia dito que nunca usara
caixa dois,mas isso não era verdade.
"Um companheiro de partido
falou: 'Lembra dos santinhos do
Ildeu nas eleições de 1998?'. Os
santinhos foram para a minha

campanha do Senado e não foram
declarados. Então, omeumandato
tem de ser cassado", exemplificou.

Ildeu de Silveira e Silva, tratado
pelo vice-presidente como "meu

amigo e meu irmão", deu de

presente os santinhos, jargão usado
, no meio político para designar as
papeletas com propaganda do
candidato, mas não ,é "nenhum
Marcos Valéria, graças a Deus".
Alencar disse não acreditar na

versão do lobista Marcos Valéria
Fernandes de Souza de que os

.

R$ 55 milhões que ele repassou
ao PT tenham sido de

empréstimos bancários. Afirmou,
porém, não saber a origem do
dinheiro.

Defendeu que o presidente
.

I
'

Ideli acusa a oposição de
, ,

Brovocar guerra política
: FWRIANÓPOllS-A transferência

dd traficante Fernandinho

B�iramar para o Rio de Janeiro deve
sef' obtida com uma decisão do
T�ibtlnal de Justiça de Santa

Catarina, provocada por ação

e�erna, que pode ser uma iniciativa

conjunta dos poderes Executivo e

LJgislativo. A informação é da

sehadora Ideli Salvatti (PT), que
cdnversou com oministro daJustiça

I

MiárcioThomaz Bastos, no início da
, noite de segunda-feira, emBrasília,

I

cqm o objetivo de buscar uma

so�ução para evitar que o traficante
p�rmaneça preso na sede da Polícia
Federal, em Florianópolis, onde está
dJsde o dia 7.

i "Infelizmente algumas,
lideranças do Estado ficaram vários

dias mais preocupadas em

transformar o caso emguerra política
db que em buscar uma solução

, efetiva para a remoção do preso",
d��e a senadora. Poucas horas após
tratar do assunto com o ministro

Thomaz Bastos, Ideli já apresentava
a forma legal para resolver o impasse.
"Beiramar é um preso do Judiciário.
�s transferências do Rio para São
Paulo e de lá para Brasília foram
decisões do Judiciária. O mesmo

caminho deve ser seguido aqui, com
uma ação dirigida ao Tribunal de '

Justiça, que tem poder para

determinar a saída do preso de Santa
Catarina. Seu destino deve ser oRio
de Janeiro", explicou, Para agilizar
o processo de saída de Ferna�dinho
Beiramar da Capital, .a senadora
Ideli apresentou estas informações
ao presidente do Tribunal de

Justiça, Desembargador Jorge
Mussi, que também foi procurado
peloministroThomaz-Bastos. "Com
isso, o movimento pela trans

ferência ganhou em objetividade,
fundamentação técnica e

eficiência", observou a senadora

petista.
De acordo com o mi�istro da

Justiça, a vinda para Florianópolis
foi uma decisão provisória e

emergencial, exclusivamente em

função de uma medida de

segurança, pois estava em risco a

vida de um preso que é

fundament�l para as investigações
..

e o combate ao crime organizado.
Como a nova 'sede da Polícia
Federal em Florianópolis era a que
linha as melhores condições de

segurança, foi escolhida para a

operação.

,

Alenéar (E) defende Lula. dos escândadlos, mas condena os juros

Luiz Inácio Lula da Silva não

sabia dos negócios feitos pelo
partido. "Quem conhece a

agenda do presidente, como eu '

conheço, sabe que o presidente
não possui nenhum tempo para
cuidar da administração
partidária" .

Apesar de a crise política já ter

vitimado um dos principais
minis tros de Lula (o agora

deputado José Dirceu), Alencar
deu nota dez para "a preocupação
com probidade administrativa" do
governo. O governo Lula, na

avaliação do vice-presidente,
merece um sete. Já a: política de

juros elevados ganhou um zero.

Lei Agrícola, sobre Inspeção
Sanitária será debatida em se

FLOR,IANÓPOLlS- Represen
tando a Comissão de Agri
cultura e Política Rural da
Assembléia Legislativa de Santa

,
Catarina, o deputado Díonei
Walter da Silva participou de
reunião sobre a regulamentação
da Lei Agrícola Federal sobre

Inspeção Sanitária de
Alimentos, em Porto Alegre. As
secretarias de Agricultura e as

assembléias legislativas dos três
Estados do Sul discutiram o

texto da lei, que está, em fase
de consulta pública, e elabo
raram documento conjunto
propondo alterações. O

deputado Dionei assumiu a

responsabilidade de propiciar
um amplo debate sobre o tema

em SantaCatarina. A portaria
que regulamenta a.Lei Agrícola
de Inspeção Sanitária de

Alimentos coloca o texto legal
em discussão até o dia 39 de

outubro, prazo que a sociedade

,tem para se manifestar sobre a

nova legislação. O deputado
Dionei lembra que há muito

tempo os pequenos produtores
reivindicam um sistema

intregrado de .controle sanitário,

para facilitar o trânsito de

produtos fiscalízados entre os

estados, tnas ressalta que o texto

precisa ser muito discutido para

que não acabe prejudicando o

pequeno produtor.
A principal preocupação do

deputado diz respeito à

padronização dos procedimen
tos de inspeção sanitária. "A

normatização não pode impor a
exigência de equipamentos,
pois isso pode inviabilizar as

at iv ida d e s dos pequ�nos
produtores", alerta'. Outra
preocupação é que os pequenos

,municípios não conseguirão
cumprir as exigências da nova

legislação.
As ressalvas ao texto e as

sugestões do grupo foram
listadas érn documento conju
nto, que será encaminhado ao

Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento

(Mapa). As comissões de agri
cultura assumiram o com

promisso de promover debates e

.audiências públicas sobre o tema
nos três Estados, envolvendo as

entidades ligadas aos

agricultores.

POLíTICA 13 t)
v .

� No escuro
Por duas vezes faltou luz nos. pavilhões
da 17a Schützenfest na noite de terça
feira e, por duas vezes, a constatação: não
havia iluminação de emergência, o que
é exigido para eventos com mais de cem

pessoas, num momento em que cerca

de 15 mil pessoas estavam na festa.Afinal;'
de quem é a responsabilidade? Da

Prefeitura/que concede o alvará? Dos

bombeiros, que fazem os latidos
liberatórios em todos os prédios da

cidade, com ênfase para o quesito
segurança? Da Polícia Militar,com certeza

�i'_j

_; J

mosaico@jornalcorreiodopo\(o.CCtm.br I i;)
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Petista critica veto parcial' do �;�
Executivo para investimentos ;��

.rn

novas tecnologias produtos em
}(J

parceria comAPEVI 1APOLITEC i1�
1 UNERJ 1 ACIJS / Incubadoras ,;:'
Outros". 'x)

Diante do exposto, a bancada' ;TI
do P�rtido dos Trabalhadores,!c1
depois da análise do PPA <.5

apresentou emenda paraque além 'H'

destas entidades também fosse: ";
.. L-).J

beneficiada a Cefet (Escola
,

Técnica Federal de Santa"

Catarina), "por ser uma escola

pública federal e estar atuando já 7"1.
há diversos anos em Jaraguá do !.
Sul,que também p�deria. I
contribuir com o' que tem I
desenvolvido na área tecnológica'l.j ",1afirmou Jurandir 1y1ichels.

'

. "Na justificativa do veto a esse,' ,. i
programa o refeito afirmou que a.Jemenda altera e�ta classificaçãó
para programas de apoio-c
administrativo" e ainda,
acrescentando que o intercâmbio
de novas tecnologias e apoio a�a
estrutura e desenvolvimento' de
novas tecnologias em parceria com
APEVI 1 APOLITEC 1 UNERJ 1
ACI]S 1 INCl,]BADORAS 1
CEFET fere os princípios do direito

. financeiro, pois não se pode realizar
despesas decorre�tes de' ações.
voltadas a atividade de novas

tecnologias acrescentando '�

organismos não governamentais, :::

pois desvirtua e prejudica o·j

desenvolvimento da ação,?l
infringindo diretamente o"

interesse púbhco.".. .;1

"Infelizmente os dOIS votos ;
contrários ao veto, do PT, não foram

'

suficientes para 'a derrubada",
afirmou Jurandir. ...-'

}ARAGUÁ DO SUL -Veto parcial
do prefeito Moacir Bertoldi ao

projeto de lei 88/2005, que trata

do PPA (Plano Plurianual)
contendo dos programas e ações
da administração municipal para
os próximos quatro anos (20061
2009), provocou reação 'na

bancada petista. Um dos

programas não aceito pelo
Executivo foi a implantação do
Cerest (Centro de Referência de
Saúde do Trabalhador) uma

antiga reivindicação da categoria ..

Segundo o vereador Jurandir
Michels, o que chamou atenção
na análise do veto, foi que, ao

encaminhar o prorojeto de lei para
a Câmara, em meados de.maio o,

Executivo incluiu o Programa
Desenvolve Empresa.

O programa, segundo
justificativa do Executivo, seria
muito importante já que iria

"disponibilizar incentivo as

empresas que pretendem instalar- .

se no município bem como as já
instaladas, por meio de terrenos,

produtos e ou serviços de infra
estrutura básica e outros

incentivos". O vereador lembra,
ainda, afirmações do prefeito de

que o município tem a vocação
para o empreendedorismo e requer

apoio às empresas no seu sentido
mais amplo, opor tunizando

condições para o desenvolvimento
econômico e empresarial".

Assim, o poder, público
municopal apresentou o programa'
de "Intercâmbio de novas

.' tecnologias e apoio a infra
estrutura e desenvolvimento de

..........

Michels critica veto à criação de centro de saúde do trabalha

(------����--------�----�--------------------�----------�----------�------------------------j,-----------------------------------------
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NOSSA SENHORA APARECIDA

QUINTA-FEIRA, 13 de ou�bro de 2005

Carreatamovimentao dia da Padroeira do Brasil
i/
-1

[V1ARCIA BENTO

� A peregrinação
congestionou a Rua

�psé Theodoro Ribeiro

[tia Ilha da Figueira
�:
,

,'1 }ARAGUÁ 00 SUL - Os fiéis que
, �rticiparam ontem da carreata em

�menagem a padroeira do Brasil,
�oss� Senhora Aparecida, ti�eram
1Çiue demonstrar algumas qualidades
�obombom cristão.Aptincipaldelas
rfQi apaciência já que no trajeto, entre

.

�h.MgrejaMatrizSãoSebastião e a Igreja .

Nossa Senhora Aparecida da

;Figueira, formou-se um congestiona

fento que 'se estendia por, toda

,.�xtensão da Rua José Theodoro
h�.ibeiro, noBairro Ilha da Figueira.

'

f. Os padres prepararam cerca de
,"

t30 litros de águabentapara jogarsobre
�,'j'

tos carros e pedestres.Olocal escolhido
"foi próximo a lombada eletrônica, em
frente ao Supermercado Kasmirski.
Jovens disttibuíram cerca de 1 mil
[dezenas.Até os policiaismilitares, que
I '

i comsuasmotos, ajudavam a controlar

i à, trânsito (oram abençoados. "Eu

I' �).'ecisomuito destabenção", afirmou
um dosPMs que atravessou a ruapara '

! s;'r ungido pelos padres.
i, O Padre EmersonGuimarães, da

Il?.aróquia São Sebastião, não acredita
I que omovimento esteja grande por
l-Gausa de um tradição: "É uma coisa

RAPHAEL GÜNTHER

Padres utilizaram mais de 30 litros de água benta para benzer os carros da, procissão
,

emocional, de fé na Padroeira do
Brasil";

\ A comerciante Lizete Gole
mebioski, veio participar da procissão
co� o marido e a filhà. "Nôs

" participamos há cérca de 5 anos e é

claro que incentivamos a nossa filha
a vir também", contou ela ainda
dentro do carro enquanto esperava a

benção. E completou: "Eu venho'por.
que acredito naNossa Senhora, rezo
e faço novenas para ela".

_'

, ,

"Irezentos ,ciclistas participam
! de passeio da Arrnalwee

}ARAGUÁ 00 SUL - São Pedro
colaboroue os funcionários daempresa
Malwee se empolgaramparaparticipar
do 1ºPasseio'Ciclístico daArmalwee

(AssociaçãoRecreativa daMalwee).
Como céu praticamente semnuvens

e com a temperatura perto dos 27º

centígrados, os ciclistas inscritos se

juntaramanovosparticipantes esaíram '

do estacionamento perto do
ambulatório da empresa em direção
ao ParqueMalwee.

Lá, aComissãoOrganizadora do .,

passeiopreparou várias atividades alu
sivas e comemorativas aoDia da Cri-

/

ança e aos 100 anos da FirmaWeege
(que se completamno dia 6 de janeiro
de 2006). "Depois de algumas voltas

,

os participantes foramrecepcionados
com uma pequena confraternização.
Tinhapipoca, palhaços ebtincadeiras

, para as crianças", contou umdos orga
nizadores e coordenador esportiva da
Armalwee [oséMarcos Ranucci.

Além da confraternização a

Comissão Organizadora promoveu
sorteiode btindes para abicicletamais,
enfeitada, e sorteios de btindes cOmO
micro svstem, camisetas e bonés da
Malwee.

Tempobom ajudou a aumentar o número de participantes

Nossa Senhora
Em) 71 7, na cidade paulista

de Guaratinguetá, após várias

horas de pescaria sem resultados,
três homens retiraram das águas

,

do rio Paraíba o corpo de uma

imagem sem cabeça. Em seguida,
lançaram a rede novamente e

encontraram a cabeça da

imagem. Surpresos, lançaram a

rede pela terceira vez e a pescaria
foi tamanha que puderam encher

suas canoas. Estes três pescadores
Domingos Garcia, João Alves e

Felipe Pedroso- limparam a

imagem e notaram que se tratava

de Nossa Senhora daConceição,
de cor escura: E desde aquele
tempo Nossa Senhora começou a

fazer milagres devido a crescente

devoção do/povo. Em 1745 foi
construída uma capela n9 Morro
dos Coqueiros·,que margeia o rio

Paraíba e umamissa' foi celebrada.

A movimentação de romeiros no Santuário Nacional de Nossa Senhora

Aparecida, em Aparecida (167 km a nordeste de São Paulo), foi intensa
durante todo o dia de ontem. Nos últimos três anos, a média de visitantes ._

ficou cerca de 170 mil pessoas no feriado. O maior movimento no feriado'
,

de Nossa Senhora Apareéida foi registrado em 1996, com 215mil romeiros. r '

'o menor movimento ocorreu em 2000, com 117.967 visitantes.

Registros do santuário apontam que 5,3 milhões de pessoas já passaram
pelo local entre janeiro e setembro deste ano. A expectativa é que mais'
de 8milhões de pessoas visitem o santuário até o final do ano, superando n
o recorde de 2004, de 7.841.474 pessoas.. Além de marcar o Dia de Nossa
Senhora Aparecida, neste ano, o santuário celebra também os 50 anos
do início da construção da Basflica Nova e os 75 anos da proclamação
de Nossa Senhora Aparecida como padroeira 00 Brasil.
Em Santa Catarina o feriado de Nossa Senhora Aparecida movimentou (

os santuários e locais de peregrinação. As homenagens à Padroeira do 1:
Brasil começaram de manhã cedo. ;

Em' Campos Novos, no Planalto Catarinense, cerca de 80 mil fiéis..
,

participaram de uma procissão que percorreu o caminhode dois,
quilômetros entre a Igreja de São João Batista do Santuário de Aparecida.

"

Ao final; foi celebrada uma missa.
,

Em Nova Trento, onde fica o Santuário de Santa Paulina, a missa solene
em honra à Padroeira do Brasil-precisou ser transferida da capela para

;.

o salão-igreja devido ao grande número de fiéis que visitam a cidade.
I

Como de costume, excursões de diversas regiÕes do Sul do país
r

trouxeram devotos ao maior centro da fé católica do território c

catarinense

Aimagem passou a ser chamada
de Aparecida e deu origem à

cidade do mesmo nome. Em 1888
a antiga capela foi substituída por
uma maior. Em 8 de setembro de
1904 foi realizada a solene

coroação da imagem de Nossa
Se�hora Aparecida e em 1908 o

santuário foi elevado à dignidade
de basílica. Em 1930, o Papa, Pio
11 proclamou Nossa Senhora

Aparecida padroeira do Brasil. Em

,

1967, no aniversário de 250 anos
-

de devoção, o Papa Paulo 6º
ofereceu a Rosa de Ouro ao

Santuário nacional. A partir
de1950 já se pensava na

construção de um novo templo
devido ao crescente número de
romarias. O majestoso templo foi
consagrado, após mais de 25 anos

ell). construção, no dia 4 de julho
de 1980 quando da primeira visita
do Papa João Paulo 2º ao Brasil.

"',
,

,
'

Tarde das crianças lotou os pavilhões da Schützenfest
}ARAGUÁ DO SUL - A 17ª

Schützenfest está fazendo muito

sucesso entre os pequenos.visitantes.
Muitas famílias estiveram na tarde
de ontem nos pavilhões da festa dos
atiradores e foram recebidos com

muita alegria e brincadeiras. Além
do parque que fica localizado ,ao
lado do Pavilhão ''Pi.' as crianças
ganharam também todo o espaço do
Pavilhão "C" e ainda um espaço ao

ar livre. Brincadeiras antigas e

conhecidas do público mais velho
foram misturadas as mais novas

tecnologias. Eram brincadeiras para
todos os gostos: do bambolê e da

pintura à ca�a-elásüca e aos

brinquedoslilfláveis.
As colegas de escola Letícia

Rocha Pappe Bianca Fadas dos
Santos se divertiam na brincadeira

predneta, obambolê. Ambas temoito
anos e [á vieram várias vezes à

Schützenfest. A Mãe de Letícia
acredita que o preço pago nas

bebidas e comidas não é caro, perto
do divertimento dos dois filhos. "Eles
comemum sanduíche e tomam um

refrigerante. É uma boa opção de
diversão no dias das crianças. Elas se
divertem tanto", explicou Jarlete
RochaPapp.

-

OgarotoMaiconNicolete�stava
se divertindo num outro ponto do

pavilhão "C". Enquanto pintava um
quadro comseu nome ele explicada
que era uma' criança "especial".
Maiconsoíre de Síndromede Down
e confessou que ainda ia passar por
tod�s os brinquedos. "Mas o que e'u
mais gostei é damúsica alta. Lá em
casa aminha mãe fica pedindo pra
abaixar", contou o garoto de 11 anos.

O presidente da' Fundação'
Municipal de Esportes, Jean
Leutprecht, disse que o número de
visitantes está muito além das

_ expectativas. '1'\previsão era abrir os
brinquedos às 1411, mas a fila

começou às Uh e a gente nãopodia
deixar as crianças esperando". Às
14h30 a fila para entrar no Parque
Municipal de Eventos já tinha uns

20metros.
Muitas crianças se divertiram nos quase 20 tipos de brinquedos'

, "

•

j
I

O Dia das Crianças no Brasil foi inventado por um polftico. O deputado federal Galdino do Valle Filho teve a idéia
de criar um dia em homenagem às crianças na década de' 1920. Em 1924, o dia 12 de outubro foi oficialmente

decretado pelo então presidente da República, Arthur Bernardes. Apesar de ser uma data oficial, o Dia das Crianças
nunca teve muita' importância até o ano de 1960, quando um diretor de uma grande empresa de brinquedos
resolveuuressuscit�r" a data para aumentar suas vendas. E deu certo, pois desde então o Dia das Crianças é
comemorado com muitos presentes. Alguns países comemoram o dia em datas diferentes. Na índia, por exemplo,
é no dia 15 de novembro. Em Portugal e Moçambique, no dia 10 de junho. Em 5 de maio.é a vez das crianças na

China e no Japão comemorarem.
' •

A ONU (Organização das Nações Unidas) reconhece o dia 20 de novembro como o Dia Universal das Crianças, pois
nessa data também é comemorada a aprovação da Declaração Universal/dos Direitos das Crianças. Entre outras

coisas, ela estabelece que toda criança deve ter proteção e cuidados especiais antes e depois do nascimento.

�VIAÇA�CANARINHO_.,' 111:_1. %I
- ',',

Uma Transportadora de Vidas.
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NATUREZA

Pássaros silvestres mudam o cenário urbano
CELSO MACHADO

... .Biólogo aponta
,depredação de
matas como fator da
migração de aves

JARAGUÁ DO SUL- Já não é

mais preciso gaiolas para se ter

a companhia de pássaros. Por
várias razões, cada vez mais eles
sé incorporam ao dia a dia das

Eessoas, mudando a paisagem
d.e concreto que costuma

predominar nos centros urbanos
�m desenvolvimento. Em

Jaraguá doSul não é diferente,
porém, nada ao acaso. Existem
fatores determinantes para que
isso ocorra com freqüência cada
vez maior, segundo o único

biólogo em atividade na

Prefeitura, Ulises Sternheim,
lotado na gerência de Meio

Ambiente, transformada em

Fundação pela reforma
administrativa.

O biólogo aponta aspectos
negativos e positivos para a

-pr e s e n
ç
a de pássaros

considerados silvestres em meio

oa aves catalogadas como

.urbanas. "Está havendo uma

"crescente invasão do ser

.humano ao habitat natural
«Ie st e s pássaros. A cidade

cresce, áreas são terraplenadas

e .o s pássaros vão sendo

desalojados e obrigados a buséar
outros locais. Isso falando nos

que conseguem-voar, porque
também temos 'problemas com
queimadasque matam muitos

deles e outros animais terrestres

também", observa o biólogo.
"Jaraguá está sendo
,depredada", afirma Ulises, em
relação as matas, com grandes
conflitos entre a legislação
federal e municipal. Ele apela
para que a população, na hora
de construir, respeite maq;ens
de rios e nascentes.

"Por exemplo, a lei diz que
ao longo do rio ltapocu devem
ficar preservados 50 metros de
mata em cada lado e que, a

partir do rio Jaraguá, se observe
100 metros em cada'margein.
Mas não é essa a realidade",
alerta o biólogo, observando que
isso se constituiria num corredor
natural para pássaros e ,aves se

movimentarem e se

estariam nas florestas", disse
Ulises, acrescentando que a

presença delas em número cada
vez maior nos centros urbanos'
provoca incômodos para
moradores de prédios, já que Iá
se alojam fazendo grande
barulho à noite.

O lado bom, segundo o

biólogo, para preservar as aves
que migram de áreas
devastadas são projetos de

arborização e ajardinamentos,
onde árvores frutíferas podem
ser plantadas em meio a outras,
que oferecem abrigo. Em parte,
ele concorda que o advento da
informática tenha influenciado
no comportamento de novas

gerações, tirando das ruas

gaiolas e' estilingues,
entretanto, acredita que, da
mesma forma, um trabalho de

conscientização e' educação
que se começou a fazer há

alguns anos em escolas tenha
contribuído diretamente para, a

preservação das espécies.
"Al

í

ás , matar ou ferir

propositadamente aves e

animais é crtme ambiental

passível de prisão em flagrante",
alerta Ulises, defé nso r da

educação ambiental desde a

pré-escola.
, Mas a beleza dos pássaros
requer alguns cuidados
essenciais, alerta o biólogo. Por
exemplo, correcas e pardais
costumam fazer seus ninhos em

alimentarem. Muitas vezes,
essas aves conseguem se adaptar
nos centros urbanos' onde há
oferta de frutas, insetos, grãos e,

outros tipos de alimento. "Mas,
quando se trata de alimentos

expostos ao relento, isso é ruim,
porque atrai, ratos e

camundongos nocivos ao ser

humano, porém, fonte
alimentar pata corujas, por

exemplo (gaviões são mais raros
nas cidades), que normalmente

,Carne e pão fazem maior diferença no bolso

, }ARAGUÁ DO SUL - Amaioria

idos 13 produtos que compõem a

.cesta básica têm pouca variação de
:preço nos mercados da cidade. As
:
exceções ficam com a carne (coxão
mole) que está com preço variável
'entre R$5,89 e R$ 8,79 o quilo, e
.

com q pão que tem o preço do quilo
variando entre R$ 2,40 e R$ 3,99.

: Out?as diferenças observada�
'foram nos preços do quilo de
,

tomate - R$ 1,79 e R$ 2,98-, no
"

quilo da banana- R$ 0,45 eR$ 0,89-
: , no quilo de batata - R$ 0,69 e R$
,

1,15, e no quilo do feijão - R$ 1,99
eR$ 2,39,

Para adquirir todos os ítens da
:
cesta básica, que é composta por

, carne (6,6 kg), feijão (4,5 kg), arroz
(3 kg), farinha de trigo (1,5 kg),
batata (6 kg), açúcar (3 kg), óleo
(1.080 mi), manteiga (0,75 kg),

: leite (7,51), �àfé (0,6 kg), pão (6
I kg), banana (7,5 dz) e tomate (9
:
kg), é necessário gastar entre R$

, 150,00 e R$ 170,00.
O salário mínimo deveria ser

: suficiente para a manutenção de
uma família, suprindo suas

necessidades com alimentação,
moradia, vestuário, educação,
saúde, transportes, higiene, lazer e
previdência social,mas para isso, o
valor do salário em setembro teria

que ter sido deR$ 1.458,42, ou seja,
4,86 vezes o mínimo vigente, de,
R$ 300,00. Em agosto, seu valor
deveria ter sido de R$ 1.471,18
(4,90 o piso em vigor).

Atenção aos preços
Apesar de muitos consu

midores não terem tempo ou

disposição para fazer pesquisa �e
________,i � _

RAPHAEl GÜNTHER

Preço das frutas de época merecem consulta mais demorada

preços, outros prestam atenção às

diferenças, como é o caso da dona
de-casa Marlene Schmitt da Luz,
que costuma comparar preços nos

folhetos promocionais que os

mercados entregam em sua casa,

"Vou atrás domenorpreço, compro
alguns produtos num mercado,
outras coisas em outro. Assim dá

para economizar um pouco, já que
ficarsem consumir é impossível",
diz. Já o aposentado Ivo Durval

Holtz, não faz pesquisa de preços e
está habituado a comprar sempre
no mesmo lugar por uma questão
de comodidade. "Compro neste

mercado porque é omais próximo
de casa".

PRODUTOSPESQUISADOS

(

As andorinhas migratórias chegam às cidades em maior número com a proximidade do- verão

frestas de telhados e laterais das

casas, ou em caixas de luz
abertas. "Como usam todo tipo
de material, inclusive

pedacinhos de arame, podem
provocar até mesmo um curto

circuito de conseqüências
graves", alerta, acrescentando
que isolar estes locais é·

fundamental par� se ter

segurança.

Pássaros há muitos anos incorporados à vida nos centros urbanos
e mais comuns nessas áreas: beija-flor, bem-te-vi, joão-de-barro,'
correca, andorinha, pardais, chupin, cambaçicas, coleirinha.Os pombos]
são considerados como praga urbana, transmissores, inclusive, de'
docenças. Espécies que migraram para os centros urbanos mais'
recentemente: sabiás laranjeira, vermelha, gato; canário-da-terra, tié,
sanhaçú, saíra, gaturarTio, papa-banana, rolinha, coruja, garçál
(diretamente ligadas ao sistema hídrico), periquito. '!,

uando
a causa

é importante,
··a Malwee
abraça.

Quem conhece a Malwee sabe Que ela sempre abraçou causas importantes, como a preservação da

natureza e o desenvolvimento da comunidade. Ter ganhado o título Empresa Cidadã ADVB 2005 - nas

I'

'I'f-; cmc
comunicação

categorias Preservação Amoiental e Participação Comunitária - é

mais uma prova do reconhecimento de todo o Brasil por esse

carinho, A todos da Malwee, um abraço orgulhosq da nossa equipe.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Raikkonen quer o título de
construtores para a McLaren

DA REDAÇÃO - O piloto
finlandês Kimi Raíkkonen, da

,

, McLaren, assegurou ontem que se
, senlte "prep�.ad() para lutar pelo
títJlo de cori�trutores" noGrande
Prêmio da China de Fórmula 1. O

piloto disse ainda que a escuderia

fará tudo o que e.�#ver ao seu
,

F'

alc�nce para obte�0Ji conquista.
"Cómo fizemos no Japão, estou
preparado para l\ltar junto ao

restante da equipe. Será uma

cQdidamuito emocionante e todos

nó� faremos o que e�tiver em nosso

alcance para conseguir o título de
I
t t "d' "1'cons ru ores, isse o pi oto

finlandês.
'

:Com o título de pilotos já nas

mãos do piloto espanhol Fernando
Alonso, da Renault, adisputa pelo
Mundial de construtores só será

definida neste último Gp. A
Renault lidera a classificação corri
174 pontos, dois a \ mais que a

Mcl.aren.
: O espanhol Fernando Alonso

chega ao GP de Xangai, Com o

mesmo objetivo. Em Suzuka, na
semana passada, Alonso, que
terminou em terceiro após largar
na!I6ª posição, teve a impressão

"de ser tão rápido quanto os

McLaren". "Fiz muitas ultra

passagens e assumi riscos que
tinha evitado nas -últimas
corridas. Estava tão bem que fui

agressivo na forma de pilotar, já
,

que não tinha nada a perder",
disse Alonso em declarações no
site oficial da Renault. Ao falar
sobre oGP da China, Alonso disse

que Xangai é um circuito especial
e bem diferente em relação ao

do Japão.

I

• Com o título de pilotos
já nas mãos do piloto
espanhol Fernando
Alonso, da Renault, a
disputa pelo Mundial de
construtores só será

definida neste último GP.

• Ao falar sobre o GP da

China, Alonso disse que

Xangai é um circuito

especial e bem diferente
em relação ao do Japão.

Nota de falecimento,

Comunicamos com pesara falecimento do Sr. Ivo Schulz,na cidade
d� Caxias do Sul, com a'idade de59 anos.

qeixa enlutados sua esposa Lori Riegel Schulz, trê� filhos, parentes
ejarniqos, O corpo está sendo velado na Capela Mortuária de Vila
Lenzi onde será sepultado às 16h.

;INFORMATIVO���
,

Palestra aborda Vida e Saúde
: i�;,

'

'A Cámara'da Mulher Empresária ACIJS e APEVI promove, no dia

;13 de outubro (quinta-feira), a palestra VIDA E SAÚDE, às

:19h30min, no Centro Empresarial de Jaraguá do Sul - CEJAS -,

rua Octaviano I�ombardi, 100, Czerniewicz. O tema será

apresentado pe1;�:médico Alberto Cury, cardiologista formado
,�\':.

.p�la UniversidadéFederal do Paraná e pós-graduado pelo Instituto
:ao Coração de São Paulo, com mais de 18 anos de experiência
�a área. Atualmente trabalha no Centro de Cardiologia
,�ntervencionista de Santa Catarina, em Joinville. A palestra busca

:orientar as' pessoas quanto à melhoria. da qualidade de vida.

!fnvestimento de R$ 5,00. Vagas limitadasa 80 lugares. Não perca

;esta oportunidade de conquistar mais Qualidade de Vida!

;Informações e adesões.com Carmen, fone (47) 275-7012 ou e-,

;mail carmen@acijs.com.br.

Rede Marista:

)gr�nde no tamanho, gigante
f

' .

C�l�gie �Ma�ista
São f..uís

As insd'iítõespara alunos novos podem ser feitas na secretaria
do colégio ou através do sitewww.maris�a-jaragua.com.br
na área de matrículas on-line.
Maiores informações: 371 0313

"

, t'
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RITMO FORTE

Juventus intensifica treinos
: para semifinal do returno

JULlMAR PIVATTO

� Leandro está com

uma contusão no

púbis e está fora' do
, resto da çornpetiçâo

]ARAGuA DO SUL - o feriado de
sol começou cedo para os jogadores
de [uventus. Às 8h todos estavam
ria academia, fazendo trabalhofísico.
Depois de uma hora e meia, foram

para o campo da Arsepum, onde
treinaram com bola até às 13h.

Depois do almoço, todos foram
liberados para ficarem com suas

famílias. "Já chegamos na semifinal
e agora queremos brigar pelo título.
E um grupo que não se incomoda
em trabalhar no feriado tem,

condições pra isso", disse o técnico
ItamarSchüllet

O treinador disse que nesta

semana serão intensificados' os
treinamentos para finalização (chute
e cabeceio) e jogadas ensaiadas de
bolaparada. "Vamos analisar também
os pontos fortes do adversário para
trabalhar em cima disso". Schüller
também acredita que esta

\ classificaçãomexeu como torcedor
'Alémdisso, seráum clássico regional.

. São doismotivos fortes para dar um

b
n

No dia das crianças, filho do meia-atacante Grisley acompanhou o treino na.Arsepurn

.

bompúblico", disse.
Há oito partidas sem derrotas,

Schüller ainda lembra que não

., conseguiu repetir uma escalação por
dois jogos seguidos desde que chegou
em [araguá do Sul. "Temos sempre
problemas com cartões e contusões.

Nosso gqlpO é pequeno, mas é de
qualidade. Eu sempre comento isso
com os atletas, que quantidade nem
sempre é importante". Para o jogo
dedomingo, Paraná, suspe!lso, é o
desfalque do treinador. O volante

,
Leandro, comumproblemano púbis,
terá que ficar 60 dias afastado,
portanto não jogamais este ano;

"No domingo passado, quando
vencemos oGuarani, também tive

mos que improvisar algumas peças, ,

mas fizemos um dos melhores jogos
do ano.Quando o grupo tem vonta

de, consegue", disse aindao treinador

CampeonatoCatarinense. O tricolor ' :;

caiu no Grupo A, ao lado deAvaí, ',2
Figueirense, Atlético Hermann

Aichinger, Chapecoense eGuarani. "9

O primeiro jogo será no dia 11 de i' tJ

janeiro de 2006, às 20h30, contra o L, 1i

Avaí, no Estádio JoãoMarcatto.Now:,
Grupo B estão Criciúma, Joinville, J JJ1

MarcílioDias,Metropolitano,C�as fi::>

e Brusque. Classificam para, a"V
segunda fase os 'quatro melhores de) r: �

cada chave. O 'prazo do témlin� dá}'J ,

competição é no dia 9 de abrií. :,b

Série Al
O [uventus já conhece seus

adversários na Série AI do

CORREIO TV
�__

�� �
�

ilL

Beleza não étudo
Na noite de terça-feira em Nova Iorque a atriz Angelina Jolie foi premiada
por seu trabalho humanitário. A estrela de Hollywood é embaixadora da
ONU para refugiados.

'

Mesmo sem o namorado, o ator Brad Pitt; que filma "The Assassination of
Jesse James" no Canadá, Angelina Jolie foi o centro dasatenções no

jantar de gala promovido em Nova York. Emocionada, Jolie fez o discurso
mais esperado da noite, Ela destacou que as autoridades precisam dar
mais atenção aos refugiados, especialmente às crianças.
E pra provar que o discurso não é da boca pra fora Angeliha àdotou duas

crianças que viviam em dificuldades em países pobres do globo: o garoto
'Maddox,3 anos, natural do Camboja, e a pequena Zahara, 1 ano, da

'Etiópia.
'

Juntos: Júnior eMari, de América
Há um novo casal na praça: Bruno Gagliasso e Camila Rodrigues trocaram
beijos e carícias numa festafunk. Se em "América" Mari e Junior nunca s,e

esbarraram, fora da telinha Camila Rodrigues e Bruno Gagliasso estão em

sintonia total. A paixão foi demonstrada pela primeira vez em público,
.nesta terça-feira, na festa do "Rlocenacontemporânea" na Estação de

ferro Leopoldina, no Rio.

Discretos, eles ainda tentaram esconder o romance logo na chegada. Mas,
durante a apresentação do MC Catra, se soltaram na pista de dança,
trocando carícias e beijos apaixonados para quem quisesse ver.

Carreirinha para de beber
Aos 36, Matheus Nachtergaele virou "rei dos baixinhos': Carreirinha, o

peão destrambelhado que interpreta em "América'; caiu no. gosto da
criançada. Em pesquisa da Globo, está entre os cinco personaqerrs "mais

queridos': Em razão disso, a autora Glória Perez teve de mudar

caracterfsticas do início da novela. Ele vivia embriagado e parou de bebér.
Também não apanha mais por qualquer motivo.
Nachtergaele vive cercado por crianças e recebe cartas. O que as crianças
mais querem é que o Carreirinha seja mais obediente e aprenda a ler.

Mais uma de América
A jornalista da Folha deS. Paulo Mônica Berqamo informou em sua coluna

que noúltimo capítulo da novela "América" a autora Glória Perez irá fazer
com que Júnior, personagem de Bruno Gagliasso, dê um bero na boca do

peão Zeca, vivido pelo atar Eram Cordeiro. De açorda com a colunista, o
beijo está longe de ser apenas um selinho, o que mostra que Junior só

deverá "sair do armário" definitivamente no último capítulo da trama,

previsto para ir ao ar no dia 4 de novembro. No lugar da trama de Glória

Perez, a Globo exibirá "Belíssima':
'

"2 Filhos de Francisco"

redacao@jornalcorreiodopovo,com,br "

J
.,A

O filme nacional "2 Filhos de Francisco" se mantém na

liderança das bilheterias brasileiras pela oitava semana

consecutiva. Sequndo..�ados da' empresa especializada
Filmeb, o longa-metragem atraiu 234 mil pessoas aos

cinemas entre sexta e domingo, acumulando público
de 4,1 milhões de espectadores.
Ainda de acordo com a Filmeb, a história da dupla Zezé

Di Camargo e Luciano já é a terceira mais assistida este
ano no país. Em primeiro e segundo lugar estão,

. .

,L

respectivamente, as infantis "Os Incríveis" e

"Madaqascar"
Pela nova geração do cinema brasileiro, "2 Filhos de
Francisco" ocupa a segunda posição na lista dos mais

vistos, perdendo apenas para "Carandiru" (2003), de
Hectar Babenco, que teve 4,693 milhões de

espectadores. Em terceiro lugar está "Cidade de Deus"

(2002), de Fernando Meirelles, com 3,3 milhões de,
espectadores;

, "

"

(1!
>
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De olho na final, basquete
feminino treina no feriado

JULlMAR PIVATTO

� Quadrangular final
do Estadual será
neste fim-de-semana
em Jaraguá do Sul

JARAGUÁ DO SUL - Não tem
moleza quando se trata de uma"
decisão de campeonato. Por isso

que.,o time infantil da: FME/
Jangada aproveitou o feriado de
ontem e treinou normalmente

para o quadrangular final do
Campeonato Estadual da
categoria. A técnica Vivian

Campos poderá contar com o

time completo, pois Mayara, que
se tecupera de uma contusão no

pulso, estará pronta para jogar.
As três adversárias que estão no

caminho das jaraguaenses são

Brusque, Concórdia e Xaxim:

Brusque é a única equipe
que já passou pelo caminho do '

time 'de Jaraguá .do Sul. "Foi o
adversário que mais no

complicou. Elas têm uma def�sa
muito fechada, é um time

enjoado de enfrentar", disse
.Vivian. Já os dois times do Oeste
são desconhecidos. "Sei que
Concórdia vem com uma base
de dois anos juntos", comentou
ai�da a treinadora. Xaxim será
a primeira adversária, amanhã'

às 20h30, no Ginásio Artur
Müller. Se vencer, rio sábado as,

jaraguaenses jogam às 16h30 e,

se perder, às ISh. As finais
acontecem no domingo de
manhã.

Vivian disse que agora é

hora de trabalhar bastante a

questão psicológica das atletas;
Depois dos treinos, uma'
conversa para acertar alguns'
detalhes da partida. "Preci
samos manter a concentração
durante toda a partida. Em

alguns casos, abrimos uma

vantagem grande e relaxamos.
Isso não pode acontecer, pois os

jogos são decididos nos

momentos finais", disse a

treinadora. "Podemos perder em
tudo, menos em atitude",
completoú.

Sobre a tática de jogo,
Vivian já tem a fórmula. "Vamos
jogar com uma defesa forte e

aproveitando támbém o

Contraataque. Quando tiver-'
mos a posse de bola, vamos

procurar jogar mais aberto". O
time base conta com Bárbara,
Mayara, Marcela, Luísa,
Juliana, Jéssica e J aqueline.
Comp le tam 'o elenco ainda
Leila, Laís, Janaína, Manuella,
Jéssica 'Daiane, Jéssica
Drehmer e Natália. Vale
lembrar que todas são de

Jaraguá do Sul.

RAPHAEl GÜNTHER

Jaraguaenses cheqam invictos às finais, com a melhor defesa e ataque

Santos pode .ter novo estádio em Diadema

DA REDAÇÃO -O Santos vai

-reçeber umprojeto paraaconstrução
d�umnovoestádio. Comorçamento
estimado em R$ 250 milhões, um
grupo de investidores alemães deseja
erguer a construção em Diadema,
naGrande São Paulo. E a vontade é

de que .a obra seja a nová casa do
time da Baixada Santísta. A
informaçãoparte de uma das pessoas
envolVidas no projeto.A intenção é

que a nova arena tenha capacidade
para 40mil pessoas.

O presidente doSantos;Marcelo
Teixeira, pormeio da assessoria de

imprensa do clube, reconheceu
saber da intenção dos investidores

albmães, mas p�eferiu não darmais'
detalhes sobre a disposição dos

empresários em se reunir com a

diretoria alvinegra. "Temos outros
projetos de construção de estádio.
Esse (em Diadema) é um deles",
reconheceu o presidente.

,

Se, vingar, a possibilidade de
mandar jogos em Diadema deve
enfrentar forte resistênci� dentro da

, própria diretoria. No Conselho
Deliberativo, é histórica a defesa de
que a equipe realize tOdas as partidas
naVilaBelmiro, ignorando pedidos,
como o da ONG SantosVivo, para
que o clube alvinegromande alguns
confrontos emSãoPaulo.

"Sabemos que existe esse projeto
em Diadema, mas vai ser

complicado. disse um diretor da área
de futebol. '\

• Há cinco anos" Pelé havia

,apresentado outro sonho:
construir uma arena

multiuso em Cubatão. A
idéia encontrou também
forte resistência e não

avançou.

• Se :vingar, a possibilidade
de mandar j9g0S em

Diadema deve enfrentar
forte resistência dentro da

própria diretoria.

Presidente daFifadiz que cobiçaprejudica o futebol
DAREDAÇÃO-O presidente da

Fifa (Federação Internacional de

Futebol), Joseph Blatter, criticou a

"cobiça que ameaça" o esporte, em
artigo na edição de ontem do jornal
britânico Financial Times. Blatter
denunciouo excesso de dinheiro em

,

alguns clubes, afirmando que é hora

de .proteger as raízesdo esporte. "O
futebolprofissional é agorapermeado
de práticas que, na melhor das

hipóteses, mostram o lado feio dos
clubes e, napior; ameaçam suaprópria

, existência", afirmou.
O presidente da Fifa disse que há

"um novo tipo de escravidão" a que
todos devem se opor. "Isto ocorre

quando os direitos comerciais a

jogadores jovens são compra�os por

especuladores queobtém lucros cada
vez que estes jogadores são vendidos
depois". Blatter disse que essa

canalização de recursos para o q�e é
'

hoje uma "indústria global multi
milionária" faz lembrar "um estilo
far�ste de capitalismo".

Q presidente da Fifá também
denunciou os altos salários pagos aos
jogadores afirmando que a ganância
não se justifica, e está destruindo o
esporte. "Ésimplesmente loucura"que
qualquer jogador ganhe o

equivalente aUS$ 10,5milhões eUS$
14 milhões por ano "quando o

orçamento anual até de clubes que
competemna Liga dosCampeões da .

Uefa podem sermenos da metade
desse montante", afumou.

• Segundo Blatter, "é

preocupante é que, com

freqüência, a fonte desta

riqueza são indivíduos

que têm um passado de

pouco ou nenhum
interesse no jogo':

• Joseph Blatter anunciou

ainda a criação de uma

força tarefa para lídar com
os excessos, "Se nada for

feito, estes novos recursos

podem sufocar o esporte':

laues recebe nno prédio para
o Núcleo de PeríciasTécnicas.

"

r.
,

LINHA DE FUNDOhYI
,

,

JUlIMAR PIVATTO '" I

aparece no jogo, e sim para a

equipe. É o caso do vplante Leandro (foto), que lnfelízmente voltou a

sofrer de um problema no púbis e terá que ficar 60 dias afastado. A
::11:.

defesa do Moleque Travesso se mostrou eficiente também no ataque .

O lateral-direito Pereira é o artilheiro do time no campeonato com

seis gols. O volante Dega vem logo atrás, com cinco.

Defesamenos vazada
o Juventus chega nas semifinais
do returno com a segunda
defesa menos vazada desta fase, '

com nove gols sofridos, um a

mais que o Lages. Quando se '

fala em defesa, todos pensam
numaboa dupla dezaga (Renato
Tilão e Acássio conseguiram
formar um duo confiável) e um
bom goleiro (oJuventus tem até
dois: Adilson e Nei). Mas é bom
Jernbrar de quem dá o primeiro
combate, que geralmente sai

jogando e que dificilmente

Mais um
Após a derrota para o

Paysandu, por 2x1, na terça-
'

feira, o Coritiba anunciou

ontem a demissão do técnico
Cuca. Ele é o 27° treinador a
deixar um dos 22 times, que
participam do Campeonato
Brasileiro. A decisão foi
tomada durante a rnadruqada
em uma conversa do diretor
de futebol Oscar Yamato, que
acompanhava a delegação, e
o presidente do clube,
Giovani Gionédis, que estava

em Curitiba no jantar de 96
anos do clube. O auxiliar
técnico Antonio Lopes
Junior vai assumir
interinamente o comando
da equipe, que no sábado,
tem o clássico Atletiba, no
Couto Pereira.

. 0.-:;
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Brasileirão
Três equipes que haviam

perdido os joqos 'originais
saíram invictas da rodada de

,

ontem. Depois de perder para
o Juventude por 2xO, o
'Fluminense conseguiu virar no
fim e vencer o time gaúcho,
em Caxias, por 4 a 3. O

Botafoqo havia sido goleado
pelo Cruzeiro por Ax1 e ontem

empatou por 2x2. Já a partida .:

Vasco e Figueirense teve mais
uma polêmica na arbitragem, '

desta vez de Carlos Eugênio,
Simon. O time catarinense, que
havia perdido o primeiro jogo
por 2xl, chegou a estar

vencendo a partida por 3 a 2.;0
, terceiro gol catarinense,
porém, saiu de um lance

irregular e o jogo terminou
mesmo em 3x3.

julimar@terra,com,br
m. :
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o Governo do Estado, por meio da Secretaria Regional, de Lages, já fez
investimentos no valor de meio milhão de reais, no setor de segurançapública. Parte
destes recursos foram destinados à construção do prédio do Núcleo de Perícias
Técnicas em Lages. A unidade, que antes funcionava anexa à Delegacia Regional,
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agora dispõe de instalações adequadas. E o Governo investindo para melhorar
o atendimento em Santa Catarina.

Núcleo de Perícias
Técnicas é construído

pelo Governo.

secretaria de Estado da
segurança Pública e
Defesa doCidadão
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Acesse nosso blog: www.poracaso.com / e.mail: contato@poracaso.com
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. Carol Schukste

De volta dos 80,
A francesa ,Cible Group e o lendá�io estúdio de design Pini�fa'rirÍa "

redesenharam a boa e velhaMobilete.No início deste mês as duas empresas
apresentaram a e-Solex.umamotoneta movida a eletricidade.

Com um peso inferior a 35 quilos, ela alcança 35 km/h e tem uma'
autonomia de 30 quilômetros sem recarregar.Apesar de fraquinho, o motor
não polul.o que faz deste revival uma tendência para tráfego urbano.O valor
da peça ainda ainda não foi definido.

QUINTACFEIRA, 13 de outubro de 2005 tlUWMítli�nlallm

Com gosto de boemia
Hoje à noite o Restaurante Allegro realizará a noite "Boemia

Brasileira", onde estará servindo clássicos da comida de botequim,
cultura tão típica brasileira. Fazendo conjunto ao peculiar cardápio e'
excelente serviço de bar da casa.as presenças de Daniel Fagundes e

Cláudia Prati interpretando saudosas da MPB.
Aquelesque des,ejarem reserva para a noite fica o telefone (47)

371�0757.

Duos Brasileiros
E falando ria dupla Daniel e Cláudia, não há como deixar de fazer

uma referência à espetacular apresentação feita com banda em

recente Quinta Cu1tural da SCAR, A coluna une voz à dos demais

presentes naquela noite.deixando aqui impresso um pedido de bis ao
show,

'

CENTER
SOM

"Xóven"
,

Citando o jargão' para lembrar que nesta sexta-feira, dia 14,
cumpre-se no Pavilhão B da Schützenfest a promessa dé inserção de
bandas pop no cenário alemão do evento. A intitulada "Noite Jovem"
teráinícioàs21h.

'

. Despedida,
Será este o último final-de-semana para comer' uma batata

recheada ou dançar com os dedos apontados para cima. Domlriqo.às
22h se dará o encerramento da XVII Schützenfest, com baile pela
banda Bavária.

Ficamos ansiosos pelo resultado final de público e chopp
consumido.Todos números lançados até agora superaram os do ano

anterior. Injetando ânimo, é a promessa de que a futura edição será:
ainda melhor,

.

371 2847 - 27520,0$

A REALIDADE TEM
MUITAS FORMAS.
AQU! VOCÊ
CRIAASUA.

�J
T�J3c�ttr JJ.NE.8.J.

Chamada na ponta do dedo
Quem precisar tirar carteira de motoristano estado de São Paulo

encontrará uma novidade na hora de se identificar. Depois de uma

determinação do DETRAN, todas as auto-escolas deverão adotar um
equipamento de leitura biométrica para fiscalizar a freqüência dos
candidatos nas aulas práticas e teóricas. Para isso. a empresa Madis
Rodbel, desenvolveu um leitor que coleta a presença através da

impressãodiqital e passa as informações diariamente para o DETRAN.

Algumas auto-escolas já aderiram ao produto. fechando o cerco à

irresponsabihdade alheia. .'.
'

Sali Hai - Pi'çarras·
E � balada pop dest'é final-de-semana fica por conta do Bali Hai

de Piçarras, que abre as portas no sábado à partir das 22h30min para
balada com seus Djs residentes mais convidado (Diogo Delai - psy) e
Banda Lenzi Brothers, Participação especial no palco do músico Rex
Johnson, Ingressos na hora ao valor de R$1 Z,aO/fem e,R$15,OO/masc

o"�

Câmara terá novo presidente, por 30 dias':
A sessão ordinária da Câmara Municipal de Jaraguá do Sul realizada essa semana foi

presidida pelo vereador Jaime Negherbon(PT). II Gostaria de receber o apoio de todos",
disse. Ele assumirápor 30 dias a presidência do Legislativo em virtude da viagem à Itália

,

de Ronaldo Raulino(PL) e Afonso Piazera Neto. O suplente de vereador, Francisco
Jungblut(PTB), conhecido como sargento chico, ocupa nesse período a cadeira de
Raulino. O vereador Terrys da Silva(PTB) destacou na tribuna a participação de dois
vereadores do PTB na Câmara. Durante a sessão foram aprovadas nove indicações, dos
vereadores [urandir Michels(PT), Pedro Anacleto Garcia (PMDB) e Eugenio Moretti
'Garcia(PSDB); um requerimento, uma moção, seis projetos de leis e um veto do,

Executivo ao projeto de lei ordinária 88/2005, que "dispõe e aprova o Plano

Plurianual(PPA) de governo do município de Jaraguá do-Sul para o quadriênio
2006/2009", O vereador Carioni Pavanello(PFL) pediu vistas ao projeto de lei 225/2005

do Executivo, que ratifica convênio entre a Celesc e a prefeitura. De acordo com
Pavanello serão investidos R$ 1;2 milhão para trocar as lâmpadas da iluminação pública

\ . do centro da cidade, que serão instaÍadas no interior' do município. A moção do

vereador Jurandir Michels aprovada no plenário solicita para prefeitura a. elaboração de
um projeto de lei, para isentar as associações de moradores do pagamento de taxas,

impostos ou contribuições de 'melhoria, em reconhecimento ao benefício que prestam à

comunidade e ao poder público municipal. De acordocom a moção, as associações
pagam atualmente R$ 2'84;69 em encargos. São taxas de cartório, da receita federal, de
advogado, da prefeitura. O requerimento d/) vereador Eugenio Moretti Garcia pede para

. que seja' realizada na Câmara, sessão solene em homenagem aos 8"0 anos da empresa
Duas Rodas Industrial, fundada em 1º de dezembro de 1925. " A empresa.faz parte do
crescimento de Jaraguá do Sul", destacou. Outros projetos aprovados são do vereador
Díeter Janssen(PP), que reconhece de utilidade pública a Associação Brasileira de

Qdontologia(ABO), regional de Jaraguá; e o projeto que autoriza a prefeitura receber a
doação de dez cadeiras de rodas da empresa ZanottL A presidenta da Apae, Maria
Tereza de Amorim Nora, participou da sessão e na tribuna apresentou as atividades

desenvolvidas pela associação, que atualmente atende 255 alunos. " O objetivo da Apae
é o bom atendimento aos alunos", disse.

www.cmjs.sc.gov.br

"
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- 2003
endida

rnpleta .

aritima

.000,00
Sem troca

R$ 33.000,00 Com Troca

Rua Reinaldo Rau,355-Centro .Jaraguá do Sul-SC
ConFiro cnrrrcss: aFerias rrc». si�e!!

.

(47) 371-9.333 vvvVvv.c-rcuitoveiculos_corn. Revista FacilBusc-Car

2000

(47) ,27·3·1,001/376·1772
Rua: Angelo Rubini. 780�Bal'fl'a do Aiô CeR'O

Jaraglllá do Sul - se
·E-mail:

20 OaUlbCenter@rGtad_-. GRE�c:am.1il:1I'
. -
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2 CORREIO DO POVO CORREIO DO POVO

CLASS,IMais
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QUINTA-FEIRA, 13 de Outubro de 2Q05 .

C371-197_Q)
Compra - Vende
Troca - Fi nancia

Horário de Funcionamento
. Das 8hOO ás 12hOO

13h30 ás 19h

.

\

Rua Fritz Bartel, 99 - Baependi
.

. Jaraguá do Sul- se

Titao 125 azul 1998

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

Eniauto o lu'gar certo .. de comp seu

Super valorização no seu usa

financiamento em até

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

Posto Radar Rotatóri.a
Cidade III

, , Auto Peças Pom

Rua Walter Marquardt, 2670 Trevo Argi

'" Eniauto

Clio Sedan RT 1.0 2001 Prata Celta 1.0 2p VHC 2004
ac/dh/ve/tr/cd/rll/airbag R$ 24.500,00 calota/p.pintado/u.dono R$ 18.800,00 A Eniauto agradece a sua preferência, .

.

Rua: Walter Marquardt, 2670-Bairro: Barra do Rio Cerro Ja'raguá do Sul - SC Fone: (4,7) 370-7500

1:f.
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Condições especiais e prazo de até 60 meses(veículos acima 2003)

Tempra 2.0 4p co�pleto R$ 9.500,00 ',�
, ". "I'

-

�
.

Sanlana CLS 1.8 4p trio ele!r. 1996 R$lUOO,OO '� • j"f.:;'l .

Scenic RT 16V 1.6 complelo 2000 R$ 27.500,00 -'!i' ,

Palio EDX 1.0 4p Idl, Irava 1996 R$ 11.800,00 Troca - Vende· Financia
Cella 1.4 4p único dono vermelha 2004 Logus CL 1.8 di, rll 1994 R$ 9.500,00 "Fone/Fax: (47) 370-2010/370-4750Palio Fire 4p único dono branco 2003 Kadett GL 1.8 tr.li, vidro, Idt 1997 branco . R$11.500,00
Aslra Sedan 1.8 complelo praia 2002

Veclra GLS 2.0 4p completo + gnv 1997 branco R$ 23.500,00Za!ira CD único dono cinza 2002 VectraFlex bege 2005 R$ 48.000,00
Uno Mille Fire único dóno branca 2002 . Chevy Camping 1.6 1993 branco R$ 6.500,00 VectraGLS azul 2000 R$ 29.300,00
Palio Fire EX 4p bege 2002 : Renaull19 RT 1.8 4p completo 1995 vermelho R$ 9.800,00 CorsaSedan cinza 2001 R$18.000,00
Scenic RXE 2.0 complelo 8V praia 2001 Belina 4p Idl, alc, 1.8 1990, azul R$ 6.500,00

'

Corsa4p' azul 1998 R$13.800,00
Gol GIII dir/hidra. 4p vermelha 2000

Fiorino Furgão 1.5 1992 branco R$ 8.500,00 Celta prata 2001
.

R$17.500,00
Blazer DLX Execulive 4.3 preta 1999 Celta2p prata 2002 R$18.500,00
Gol! GLX 2.0 MI complelo azul 1997 Parati CL 1.6 II 1995 branco R$ 9.500,00
Fiesla GL 4p praia 1998 Gol Plus Gllll.0 16V, Idl, 4p 2001 praia R$ 18.500,00 Celta2p prata 2002 R$18.000,00
Polo Classic 1.8 Mi branco 1997 Marea SX 2.0 20V 4p complelo + abd 1999 cinza R$ 20.000,00 Pali04pMN vermelho 2005, R$ 25.800,00
Palio EDX 4p Irio eletrico branco 1997 Un04p cinza 1997 R� 12.500,00
Uno 4p

,

azul 1994 Palio 1.0 4p complelo EDX 1997 branco R$ 12.500,00 Un02p branco 2001 R$13.000,00
Uno 4p azul 1993 Passai Alemãlt V6 compl., couro" gnv 1996 prelo R$ 19.500,00 FordKaGL cinza 2001 R$16.500,00
Elba complela 4p verde 1993 Escort HObby 1.0 1995 vermelho R$ 8.800,00 Parati4p branco 1998 R$16.300,00
Kadett SL verde 1992 Tempra Ouro 16V 2.0 compl -ar 1993 azul R$ 8.900,00 Gol2p 1.6 prata 1996 R$12.800,00
Sahara NX 350 1998 R$ 6.500,00
Monza SLE 4p c/ trio elelr. 1990 Scenic RT 16V 1.6 complelo+ab 2000 praia R$ 28.000,00 Clio Sedan Previlege prata 2004 'R$ 32.000,00
Kadett Turim 1990 Escorll.6 L R$ 6.800,00

Av. Waidemar Gm��a, 4158 - Jaragl.lá do sul/se
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Av. Waldemar Grubba
Jaraguá do Sul - se

�tH!' iE�À:�.W 1�2PLETO
CLlO 1.0 EXPRESSION,_4P c/ AR
PEUGEOT 206, 4PbCOMPlETO�fF�\�ORJt4PC MPLETO

. CELTA 1.01i i!p C/ GNV

�L10 1.04lct:R COND,'RODAS DE LIGA
C 1.3'

2 4�P, COMPLETO
�?� COMPLETO +COURO

E .4B COMPLETO

� 'li ..OMPLETO
C D.2P

Gi:
2r

GLS, COMPLETO + TETO
GL

1.8 C/ RODAS DE LIGA

aWr.rhm COMPLETO

PARATI GL
ESCORT XR3 CONVERSIVEL

MOTOS
TWISTER
SUZUKI 750 GSX F

BRANCO
PRETO
VERDE
PRATA
BRANCO
BRANCO
PRETO
PRETO
BRANCO
BRANCO
PRETO
VERMELHO
VERMELHO
AZUL
CINZA
VERDE
ROXO
VERMELHO
AZUL
PRATA
PRETO
AZUL
BRANCO
,VERMELHO
CINZA
VERMELHO
PRATA

2005
2005
2003
2003
2002
2002
2002.
2002
2001
2000
'1999
1999
1999
1998
1998
1997
1997
1996
1995
1994
1993
1993
1993
1993
1990
1990
1988

Saveiro CL 1.6 MI 1999 vermelha Rt16.500,00Mondeo 2.0 4p compl 1997 verde R 17.800,00
Santana 2.0 compl 2003 cinza R$ 30.500,00
Palio 1.04p 1997 verde R$13.500,00
Goll.0 2p ar cond 2003 brinco R$19.500,00
Gol city 1.0 2p 2005 cinza R$ 22.000,00
Go112;0 compl 2001 prata R$ 33.000,00
Kombi Standart GNV 1985 , branca R$ 7.500,00
Corsa Milenium 1.6 4p 2003 branco R$ 22.000,00
Goll.8 2p ale ,1998 R$ 6.000,00

IRASaveiro 1.8 GNV compl 2001 branca R$ 25.000,00
Monza 1.8 cllmpl 1991 azul R$' 9.500,00
Palio 1.0 4p ar cond 2003 azul R$ 19.900,00 .

Kal.0 1999 vermelho R$ 13.500,00
Goll.0 2p ar cond 2000 .azul R$15.800,00
Fiorino Furgão 1.0 1995 branca R$ 9.000,00 W ICorsa Sedan 1.0 4p 2001 preto R$18.500,00 VotoranUm FmançasCelta2p 2003 branco R$17.800,00
Corsa Hatch 1.0 4p compl 2002 preto R$ 26.000,00
Del Rey 1.6 alc 2p 1988 prata R$ 5.200,00
Monza 2.0 4p compl 1994 azul R$ 9.800,00
Uno2p.l.3 1985 bránco R$ 3.500,00

VERMELHO
VERMELHO

2004
1997

VISITE NOSSO SITE: www.rotadoautomovel.com.brlstreetcar

FRONT'AL Veículos'H 371·4570 / 376·2895 TJVelculos
370-0164Vectra GLS

Veclra Gls
Silverado
Ka 1.0 2p
Focus 1.8 4p
Fiesta 1.0 2p
Escorl Europ.l.8
Escorl Hobby 1.0
Escorl Rx3 1.8
Curier 1.6
Fl0002p
Palio Wegon 1.6
Uno EP 1.0 4p
Uno Mille 1.0 2p.
Uno Mille 1.0 4p
Goll.0 MI2p
Goll.0 2p
Goll.0 2p
Saveiro 1.6 2p
Saveiro 1.6 2p
Logus 2.0 2p
Parali GL 1.8
Sanlana 1.8

completo
cOl11pleto
completo
ar/ll/dt
completo
ar/dh'
rI/lI/di
basico
II/dl/rl/Ve \

basico
ac/dh
completa
ve/lrv/II/dl
basico
lI/di
dl/arq
lI/dI/ai
basico
tolda ai
bas,ico'

.

complelo
II/dl/aq
completo

Gas
, Gas
Oie
Gas
Gas
Gas '

Gas
Gas
Ale
Gas
Oie
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
GaS
)lIc
Ale'
Gas'
Gas'
!llc

2001
,2000.
2001
2002
20111
2000
1993
1994
1988
2004
1989'
1999

, 1996
1993
1994
1997
1996
1996
1994
1994
1996
1989
1987

Prata
Azul
Prata
Praia
Branco
Branco
Cinza
Vermelho
Bordo
Branco
Praia
Preta
Verde
Cinza ,

. Cinza
Verde
Praia
Praia
Branco
Bege
Prata
Prata
Branco

1'"

Gol Verde G ' 95' R*6.500,00 + 25x261,17
ou 12.000 à vista

Gol16V Plus Cinza G ' 01 R$ 21.500,00
Fusca 1.5

.

Branco G 71 R$ 6.000,00
Versailles Ghia Bordá A 92 R$ 8.900,00 completo
Santana Quantum Preto G 90 R$ 7.500,00
Vectra GLS Branco G 94 R$ 10.500,00 + 46x 170,00
Omega GLS Cinza G 94 R$ 16.500,00
Pick Up C20 Azul G/GNV 89 R$ 20.500,00

,

Plck Up Corsa Bordá Gás 97 R$ 13.500,00
Monza Branco A 87 R$ 5.000,00
Uno Vermelho G 96 R$ 10.500,00

. Fiorino Branco G 95 R$ 9.500,00 ,

,MB 1924 Azul D 83 R$ 3.300,00
Classe A Prata G 99 R$ 28.500,00
F1 doo HSD 'XLT Azul O. 98 R$ 46.000,00
Ford Ka 'Preto G 02 R$ 17.800,00
Peugeot 405 Prata G 94 :: ���:�:O,Moto Titan Branco G 90
Suzuki Preto G 98 R$ 2.600,00
Scooter Azul G 99 R$1.800,00

Compramos seu carro usado 1.0. Pagamos à vista!

Cella 1.0 2p
Clio Hath 4p
Gol Plus 1.0 16V 4p
Gol Plus 1.0 16V 4p,
Corsa Sedan
Ford Ka
Aslra GLS
Palio EX 4p
Palio Weekend 1.5
Goll.0i
Corsa Wind

aq/ldl/lr/el/alm/Ve/cd
ac/airb duplo
Idl

aq/ldl
aq/dl/lre/al
ac

compl
ac/aq/le/ve
complelo .-dh
aq/dl/tre/al
aq/ldl

praia. 2002

prata 2001
cinca 2001
amarelo 2001
branco 2001
vermelho 2000
verde 1999
branco 1999
branco 1997
branco 1996
vermelho 1995

Rua João Planinschek, 293 - Nova Brasília

HILGENBERG AUTOMÓVEIS
FONE: 37.0-2227

Saveiro 1.6 gab.est./pers+pel+roda
Scenic RXE 2.0 + rd/cd,v/abs/compl
Scenic RXE 1.6 couro/roda/abs/compl
Fiesta Hatch ar cond./limp/desem/4p
Gol '1.6/gas/limp/desem/arq
Gol 1.6 ar c/des tras.
Gol 1.0 c/ alarme
Parati 1.6 +ar c/dh/trv/limp/des/larolm.
Corsa Sedan 1.0/gas/compl
Corsa Wind c/ ar qte/limp/des+ar
Corsa GL ve/te/aq/limp ,I/desem t

Uno Eletr. vel/trv/4p
Uno Eletr. 2p
Pick up Corsa 1· dono 19km 1.6+baú

branca 02

prata 02

bege 02

prata 03
verde 93
branca 03
branca 94

prata 03
branco 99
verde 97
vermelho 95
azul 96
branco 93
branca 03'

R$ 21.500,00
R$ 39.800,00
R$ 41.000,00
R$ 24.800,00
R$ 8.500,00
R$17.500,00
R$ 8.500,00
R$ 31.500,00
R$ 16.500,00
RS 12.500,00
R$ 11.000,00
R$ :! 1.500,00
R$ 7.500,00
R$ 20.500,00

CG Tltan 04/04 azul G
Blazer' 02/02 branca G
Falcon 02/02 verde G
YBR 125 02/02 pretá G
Palio 1.0 02/02 azul G
Gol! com81 DO/DO vermelho G
Plck-up odge 99/99 verde GNV
Ka completo 99/99 preto ·G
Uno 1.0 99/99 cinza G

��:�:lo�/�R .98/98 verde G
98/98 branca G

Flesta 1.0 4p , 97/97 verde limão G
Rang'er Americana Tungge 96/96 amarela A
Corsa Wind 96/96 branco G
Eclipse 95/95 verde G

����� Europeu 94/94 azul G
91/91 branca A

Uno Mille ' 91191 branca G
Verona GLX 90/90 vermelho A
Quantum CL 89/90 azul G
D-20 Bonanza 86/86 cinza O
Cheve"e , 86/86 branco A
Monza 1.8 85/85 branco A
Bellna 84/84 , verde A
Flat 147 80/80 amarelo G
Fusca 72/72 branco G

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

Rua Valdemar Grubba N° 3841 Centenario
Av. Prefeito Waldemar Grubba N' 4286 Cepo 89256-502 Jaraguá do Sul se

'.
., :.v
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Siena 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 Escorl SW GL compl 2000 cinzá G R$ 18.500,00'
Scenic RT 1.6 16V completo' verde 2001 CorsaWegon c/ trio 2001 cinza Escorl SW GLX 1999 verde G 1 R$ 18.500,00
Scenic RXE 2.0 completo/be/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 eompl/GNV , 1999 .branea Veclra GL compl. 1998 azul G R$ 22.000,00
S10 2.2 2p/gas branca 1996 Eseort SW eompl 1998 -azul Mondeo CLX 1997 Roxo G

_
R$ 18.000,00

Ka gas vermelho 2003 Corsa Sedan Gls c/ trio dh 1.6 1997 branco Blazer DL 1996 branca G R$ 23.500,00
Palio Fire 2p/gas cinzá' 2002 Kadett GL 2.0 1997 branco , Elba 1.6 IE 4p 1996 prela G R$ 9.800,00
Gol Speeial/2p/alc branco 2003 Eseoit Europeu GL 1.8 1995 prata

Aslra SW GLS 1995 vermelha G R$ 13.800,00
Go11.0 Plus GIII 4p/gas cinza 2001 Monza GL c/ ar GNV 1995 branco

Mondeo CLX 1995 prelo G R$ 12.500,00
Gol Speeial 2p/gas branco 2000 Renaull R19 1995 praia G R$ 11.500,00

, Corsa Milenium 4p/gas prata 2001
Corsa Pick up 1.6 trío 1995 bordo

. Omega GL 1994 branco G R$ 14.800,00
Moto Honda CG Titan ES 2005 Eseort Hobby 1995 azul Ranger XL 6Cc 1994 prela � R$ 17.500,00
Fusca 1.600 2 carbu/gas 1995 Go11.0 1994' branco Escorl L 1993 vermelho A 'R$ 9.500,00
Celta 1.0 2p/gas 2003, Gol CL 1.6 c/ trava 1992 prata Chevy 500 1993 verde G/GNV R$ 8.000,00
Cherokee Laredo 178CV/completa 1998 Elba c/ traba 1991 bordo Chevell 1992 verde G R$ 6.500,00
Mondeo CLX FD completo 1997 Unol.3ale 1990 bege ,1990 verde G R$ 7.500,00

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

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

Pampa GL 1.8 alc 1992 Uno 1.3alc
1983 branco G R$ 3.500,00'

Corsa Pick-up GL 1.6/gas 1998
1987 prata 1983 verde G R$ 3.500,00
1994 1983 G R$ 3.500,00

I,
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MEGA 373-6424
Automóveis BR 280 - km 60 - Guara!Dirim

374-1117
9975-0117

SCENIC RT 2.0 comp.
LAGUNA RXE tomp.+couro
GOL CL 1.6 alcool

'

GOL CL 1.6
GOL ESPECIAL
SANTANA QUANTUM 4p
ESCORT SW GL compl
ESCORT SW GL compl - vidro
MONDEO CLX compl
FIESTA 1.0
DEL REY 1.6 GL
BELlNA u
TIPO SLX 4p compl
TIPO 1.6 IE 4p eompl
UNO MILLE EP
UNO 1.31E
CORSA SEDAN 1.0
CORSA WIND'1.0 c/opc
KADETT GL C/ TRIO
XLR 125
XLR 125

2000
1988
1993
1991
2002
1986
1999
1998
1997
1997
1988
1985
1995'
1994
1996
1994
2001
1995
'1996
2000
1998

R$ 28.500,00
R$ 21.500,00
R$ 8.500,00
R$ 7.500,00
R$ 15.200,00
R$ 4.800,00
R$ 17.500,00
R$ 16.500,00
R$ 18.800,00
'R$ 10.800,00
R$ 4.500,00
R$ 4.500,00
R$ 9.500,00
R$ 9.500,00

. R$ 9'.300,00
R$ 1U00,00
R$ 18.500,00
R$ � 0.500,00
R$ 10.800,00
R$ 4.200,00
R$ 3.800,00

'verde
.prata
branco
branco
btanca
verde
cinza
prata
verde
vermelho
azul
dourada
bordo
prata
verde
azul
branco

Av. Prefeito Waldemar Gruba, 3147 - Jaragua 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$ 11.000,00
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$ 6.500,00
Escort 89 azul R$ 4.800,00
Del Rey 89 verde R$ 4.800,00
Gol 02 branco R$ 15.000,00
Go11.6 95 branco R$ 10.500,00
Gol 93 verde R$ 7.800,00
ParaUGas 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.�00,00

Arduino
Veicul'os 371·4225
Av, Pref. Waldemar Grubba, 1033 - Baependi

CORSA SEDAN ,1.0. 2002 BRANCO/ MODELO NOVO'COMPLETO

GOLF 1.6 2002 PRATA / COMPLETO

ESCORT GL 2001 MARROM/ COMPLETA / COM GNV

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

GOLF 1.6 2001 AZUL COMPLETO - + COURO e AIR BÁG

CORSA SEDAN 1.0 2001 PRETO / T.E / A.L./ DESEMB TRAS,

VECTRA 2.2 2000 PRETO / COMPLETO

UNO SX 1.0 1998 PRATA /4 PORTAS / L1MP e DESEMB, TRAS,

S10DELUXO 1997 BRANCAl COMPLETA / DIESEL

ESCORT GL 1.6 1995 VERMELHO /2 PORTAS/ R.,L./ OESEMB. TRASEIRO

PARATI GL 1.6 1987 PRATA / AR.QJ L1M E DES. TRASJ 'R.L.
UNO ELETRONIC 1.0 1993 VEMELHO/ AL / L1MP e DESEMB. TRAS/ RODA LIGA

MOTO FALCON NX 2001 VERDE

"Demài,s modelos novos e
seminovos consutte-nos-

Sanlana CIi 1.8 GNV branco 1995
Veclra Challenge GNV grallle 2001
Fiesla 1.0 4p Gas azul 1999.
Palio EX 4p Gas vermelho 1997
Parali GIII 1.0 16V Gas vermelho 2000
Fiorino 1.5 Furgão GNV ' branco 1998
Voyage 1.6 4p ,ar cond Gas branco 1993
Gol CL 1.6 Gas branco 1992
Omega GL compl Gas branco 1994
Corsa Super 4p Gas cinza 1997
Corsa Pick-up GL 1.6 Gas preta 1996
Versailes vidro/Irava Gas azul 1993

Pampa L 1.6 Alc, marrom 1987
Uno 1,5 R Alc azul 1988
Fusca 1.600 • Gas branco 1986
Chevelle 1.6 Alc dourado 1988
Escort L 1.6 Alc cinza 1985
Voyage 1.6 Gas branco 1982
Voyage L 1.6 Gas azul 1983
Elba CSL 1.6 Gas bo!do 1990

Pampa 1.6 Gas 1985
Brasllla Gas 1978
ralll.6 Alc 1984'

VEíCULOS
Rua Bernardo Dornbusch, 330
Entrada Clube Atlético Baependi

J,araguá do Sul

Ligue! Temos muitas opções para você!

, EstaCorsaWind 4p It/dt 99 azul R$14.500,00
CorsaWind 1.0 99 prata R$12.700,00
Celta VHC 1.0 2p 03 branco R$17.800,00
GolMI 98 branco R$ 12.900,00

'

Gol CIi 1.62p 96 verde R$11.000,00
Gol CL 1.8 alc 89 verde R$ 6.000,00

aguai
Gol BolaI ,97 vermelho R$11.900,00
Blazer Executive 4.� G/GNVlcouro 97 preta R$ 34.500,00
Uno 1.5 94 branco R$ 7.900,00 ,

Escort GL 1.6 alc 95 cinza R$ 10.000,00
Voyage CL 1.6 gas 93· azul R$ 7.9ÓO,00
Fiorino Pick up 1.5 92 branco R$ 7.800,00
Escort SW c/ ar/dh/te 97 vermelho R$14.500,00
Palio Fire 2p 04 prata R$18.900,00
�alio2pED 97 grafite R$11.800,00

'sua P'Scenic RXE compl 00 azul R$ 29.700,00 "

Verona LX 1.6 gas 91 dourado R$ 8.500,00
Verona LX 1.6 alc 91 grafite 'R$ 7.800,00
Vectra GL 2.0 98 branco R$19.500,00

Gad,otti-�A� ,

_ 3lt,��

Gas 1.0/�p/te/al/dt/aq 2003 branco

Alc 1.0/4p/dh/te/dt/aq 2004 cinza

Alc 1.6/lona/prot/RII 2001 branco

Gas 1.6/4p/compl-ve 2000 preto
Gas 1.6/4p/compl-ve '1999 prata
Gas 1.6/2p/basico, 1999 Prata
Gas 1.8/4p/compl 1999- branco

Fiat Uno EX Gas 1.0/4p/ldt/aq/vte 1999 prata
Corsa Sedan GLS ' Gas 1.6/4p/cDlupl 1998 vermelho

Gas 1997 branco

Gas

, Uno 4pEX
,S10 Turb. die gab/compl<t'cOI
Corsa Sedan modo Novo te/ál,
Celta 1.0 4p vhc/kit .f.:.:

Renault Clio 1.0 RL' -

Vectra CO 2.0 compl-teto
Vectra GLS 2.2 compl
Vectra. GLS compl
Gol GIII completo
Go11.0 2p
Go11.0 2p MI

Go11.6·V Volórantim I Finanças

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Estamos

aguardando 99/99Branco Carroceria R$ 53.000,00

VW 8.150

00/01 Branco Chassl R$ 58.000,00Corsa Sedan 1.8 (mod� Novo) 2003
ac/dh/ve/trv/al

'

RS 32.000,00 sua parceria VW 16.200 BT Toco

99/99B�anco Baú R$ 85.000,00WWW.CIRCUITOVEICULOS •.COM
Rua Reinoldo �au,355 Centro Jaraguá

FONE: (47) 373-4617/9991-9005 Scenic P. Hiflex 1.6 gas/alc/4p/com cinza Okm R$ 61.800,00
Gol CL 1.8 cinza 1988/1988 Astra GL 1.8 gas/4p/compl verde 99 R$ 26.500,00
Uno Mille Brio preto 1991/1991 Corsa Wind 1.0 gas/2p/limp/des/aq/mt azul 95 R$ 10.300,00
Uno Eletronic 1.0 verde 1993/1993 Corolla XLI 16V gas/4p/compl. prata 05 R$ 51.800,00
Uno Mille EX branco 1998/1999 Corolla XE11:8 gas/4p/comp/bc/aut/ad preta 00 R$ 27.800,00
Corsa Wind cinza 1994/1994 Escort Hobby 1.0 gas/2p/lim/des/aq azul 96 R$ 9.200,00
Corsa Wind bránco 1995/1995 Fiesta 1.0 gas/2p/básico prata 97 R$ 10.800,00

Gol GL 1.8 alc/2p/básico marrom 89 R$ 6.800,00Corsa Wind branco 1997/1997 Gol GL 1.8 alc/2p/limp/des/aq vermelho 94 R$ 10.500,00
Corsa GL 4p preto 1995/1996 Gol Plus 1.0 gas/4p/limp/des branco 01 R$ 18.800,00
Palio ED 4p cinza 1'998/1998 Golf GL 1.8MI gas/4p/compl verde 97 , R$17.800,00
Palio EX 4p

,

branco 1998/1998 Monza GLS gas/4p/compl prata 96 R$ 13.000,00
Gol CL 1.6 branco ,1992/1992 Omega Suprema GLS gas/4p!compl azul 94 R$ 15.300,00
Gol CL 1.6 branc!) , 1992/1993 Palio EDX 1.0 gas/4p/limp/desm/multi t branco 96 R$ 12.100,00
Gol CLl1.6 branco 1996/1996 Palio EDX 1.0 gas/4p/limp/des/ar c/trv prata 98 R$ 14.300,00
Vectr8 GLS

'

branco. 1995/1996 Pol9 Clas 1.8 gas/4p/compl, prata
'

99 R$ 18.800,00
Ranger gas/GNV/4p/dh/ac/cd fabrica branca 02 ' R$ 37.500,00Saveiro branca 1999/1999 Santana gas/4p/compl azul 00 R$ 23.800,00

Chevy 500 DL azul 1990/1991 Santana 1.8 Kit GNV alc/4p/compl branca 03 R$ 28.500,00
Chevette bege . 1983/1983 Uno Mille gas/2p/limp/des/aq 92 R$ 7.300,00

Rua 28 de Agosto, 586 _ Centro _' Guaramirim/SC Vectra CD 2.0 gas/4p/compl/aut 95 R$ 16.800,00

GADOTTI
imos I'l� I�� I f·r.lI . '.

) � �

Corsa Wind 1996 R$ 10.800,00 des/limplaq
Corsa Wind 1995 , R$ 10.500,00 mil/limp/des/aq
Uno 1999 R$ 12.500,00 4p/báslco'

'ando·
Uno 1993 R$ 7.500,00 mil/básico Polo Top Classic 1.8 completo/top 2000
Logus 1993 R$ 8.500,00 básico Vectra GLS 2.2 Top/GNV 1999 '

Apolo. 1992 R$ 7.300,00 completo
Ford Ka 2000 R$14.500,00 trava/alarme Astra GLS 2.0 Top 1999
Fiesta 1997 R$ 10.500,00

"

básico Ka Image 1.0 1998
Chevette 1986 R$ 4.500,00 1.6 alcool Corsa Super 1.0 2p 199,9Monza 1989 R$ 6.500,00 trio
Fusca 1981 R$ 2.800,00 Go11.0 16V 4p, 2000
Daihatsu 1995 R$ 21.000,00 compl/traçado/red S-10 De Luxe Pick-up!top 1998

• La�una 1995 ' R$19.500,00 completo Palio 4p Fire c/ ar 2004

reena
Beina 1991 R$ 5.500,00 Vectra 2.2 Espression Top 2002Gol 1999 R$ 13.800,00
Escorte 1993 R$ 8.800,00 Escort GL 1.8 Zetec completo 1999
Fiesta 1997 R$ 10.500,00 limg/desem Palio Weekend Stile Top 1999.Santana 1992 R$ 10.000,00 ar/ ire�ãoKadette 1993 R$ 9.500,00 compie o '

'

Passat GHLS 1.6 alc 1983
Chevette 1988 R$ 4.800,00 1996

Rua Erwino Menegotti, 91 - 372-2143,

praia pralr
Ooblo ELX 1.3 Fire comp branco 03 GNV I Grand Bla,er OLX 4.1 branca 99

Cella 1.0 HVC 2p aJc vermel 03 Gas Corsa Sedan 1.0 compl bordo 99 Gas

branca 02 'GNV Corsa Wagon GLS 1.6 branco 98 Gas

Corsa Sedan 1.0 aJc branco 02 GNV Corsa Wagon 1.6 comp branco 98 Gas
,

Su,uki Inlruder 1400Cc prela 01 Gas Bla,er ,OL compl 2.2 branco 99 GNV

Su,uki ORZ-400 E amarela OI Ga. Marea ELX compl verde 99 Oas
bordo 01 Gas I

Goll.0 16v2p branco 99' GNV
branco 00 Gas

Bla,er OLX 2.2 compl GNVbranco 98
branco 00 GNV

GNV
Blázer O,L 2.2 compl branco 98 GNV

Sanlana 2000 mi compl branco 00

,Aslra GlS Sedan comp branco 00· GNV
Blazar 4.3 v-6 OLX cinza 97 GNV

. Golll.6 compl vermel 99 Gas Veclra GLS �ompl verde 97 Gas

Scenic RXE 2.0 compi branca 99 GNV Alia 1.64 comp azul 95 GNV

PoioClassic 1.8 MI c branco 99 Gas Verona GL 1.814p branco 94 uas

CONSULTE: rotadoautomovel.com.br/I<amy

se
371-8997RIJa Erwino Menegotti, 30 � Vila Ral.l

2000 Vermelho Scenic compl 2000 azul meto
ouro-� 1i997 Azul Met. Strada 1999 verde mel.
il;\,,� �{)03 Azul Rànger compl 1997 cinza mel.

2003 Vermelho Gol lODO Plus ' 1996 branco
Goll.8 1993 azul met.:

2001 Cinza Mel.
Corsa Pick-up 1.6 1996 branco

L 1997 Branco Omega Suprema compl 1993 cinza
1995 Bordo Santana Quantum compl 1989 cinza

1995 Azul Uno ' 1989 vermelho

2002 Prata' Vectra GLS compl 2000 azul meto
Palio 4p 1997 branco

2001 Prata Mel. Del Rey compl ' 1990 azul mel.
1998 Cinza Mel. Fusca '1979 bege
1996 Monza 1987 cinza mel.

Strada 1997 azul mel.
Strada 1994 vermelha

Go11.0 4p 16V completo 'Prata 2002

Kia Sportage Turbo compl + couro Branca 2001

Fiesta 1.0 4p Zetee Verde 2000:

Siena EL 1.6 el ar + trio Azul -1998

Verde 1998

Uno 4p 1.0 SX el ar + trio_ Verde 1994

Uno 2p 1.0 It/aq Prata '1994
Monza SL 2p �.O ale/vd/trv Cinza 1993

Prata 1993

Cinza 1993

Preta 2004

Azul 2002

I
I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Co"diçóes especiais, e' prazo de até 60 mesesíveíeules acima 2003)

Prazo Compra Troca Financia
Rua Walter Marquardt, 1850 - Barra do "lo MO,Iha � Jaraguá do Sul -

,

branco
branco
azul
azul
preto,
branco
branco
azul
branco

preto
azul
verde
vermelho
bege
bordo
azul
branca
cinza

2001 '

1998
1998
1997
1998
1999
1998
2000
1998
1995
1997
1988
1995
1991
1992
1992
1998-
1993
1984

Corsa Hatch 4p 1.0 ar/trv/al
Corsa Hatch 4p 1.0
Corsa Super limp/des/aq
Ka 1.0 compl- air
Gol CL 1.6MI compl
Gol1.o
Gol1.o 16V I

GolfU
,UnoSX1.o4p + trio
Uno Eletronic
Fiesta 1.0 4p
EscorlL 1.6 alc
Escort Hobby
Verona LX 1.&gas
Santana GL 2.0
Santana GLS ar/dh/trio
Saveiro 1'.8 CU
lIuxSW4dir
Fusca 1300

de até Vectra GLS comp/99/branco/G
Corsa Wlnd 4p/99/branco/G
Astra Hatch GLS 2p compl/99/verde/G/GNV
,Astra Sedan GLS compl/OO/azul/G/GNV
Corsa Millenlum 4p/ldl/aq/trv/al/02/prata/G
Corsa Hatch dh/aq/llmp/des/03/branco/G
Corsa Hatch ve/te/03/preto/G
Corsa Classic Sedan ac/aq/tre/03/prata/G
Celta 3p Super/limp/des/aq/04/preto/G
Celta 5p Iimp/desem/04/branco/G
Corsa Classic Sedan/04/prata/G
Uno S IE/93/preto/G

Palio EX Fire compl/Ol/cinza/G
, Palio Fire/2p/ac/dh/limp/des/03ícinza/G
Strada Adventlire 1.S/compl/bc/03/Preta/G
Escort 1.6 GL vdr/trv.elel./95/azuI/G
Fiesta CLX Iimp/desem/aq/97/azul/G
F250 Tropical Cab.Dupla/OO/preta/D
Escort GLX 16V!compl/00/verm/G

'

Escort GL 1.6 compl/Ol/cinza/G
Fiesta Pers.limp/desm/aq/03/vermelho/G
Fies1a Pers.arc/dh/limp/des/ac/05/prata/G
Scenic RT 1.6 16V compl/OO/cinza/G
Clio RL 1.0 basico/OO/verl)1elho/G
Clio EXP 1.0 16V compl Sedan/03/azuIG
Gol CL 1.8 MI compi-dh/97/branco/G60 meses

LB automóveis 373-4047
BR 280 KM 60, 329 - Guaramirim [em frente a FAMEG)

Corsa 1.0 LI/des/aq
,

verde '1998 R$12.900,00
Corsa 1.0 cinza 1998 R$ 12.900,00
Corsa Sedan 1.0 completa verde 2001 R$ 19.900,00
Kadett 2.0 completo· ar prata 1998 R$ 12.900,00
Monza Barcelona completo -ar prata 1992 R$ 8.900,00
Omega 4.1 C·O comp+gnv bordo 1995 R$17.900,00
S10 C.Oupla diesel compl + couro preta 2000, R$ 42.900,00
Goll.0 MI prata 2000 R$ 13.900,00

"Gol CL 1.6 branco 1996 R$11.900,00
Logus GLI bordo 1994 R$ 9.900,00'
Parati GL 1.8 completa+rll cinza 1998 R$17.900,00
Passat 2.0 c/ banco de couro e roda 17 azul 1999 R$ 33.900,00
Fiorino Furgáo branco 1994 R$ 8.900,00
Fiorino Furgáo bege 1990 R$ 5.900,00
Elba Weekend completa praia 1996 R$ 9.900,00
Palio 1.0 EOX 4p compl verde' 1997 ' R$ 13.900,00 '

Palio 1.0 EOX 4p compl+rll praia 1999 R$15.900,00 '

Palio Ed c/Li/des/aq praia 1999 R$11.900,00
Palio 1.0 EOX 4p/ll/des azul 1997 R$12.500,00
Uno Mille c/II/de/aq vermelho 1992 R$ 6.900,00
Uno EP c/li/de/ve verde 1996 R$ 9.900,00
Uno Smarll.0 4p c/ opcionais cinza 2001 R$13.900,00
Escorll.6 L azul 1993 RS 8.900,00
Fiesla 1.3 cinza 1995 R$ 7.900,00
Ranger sro Americana complelo .' prelo 1995 R$ 23.900,00
Veiona 1.8 LX vermelha 1992 R$ 7.900,00
Verona LX 1.6 bege 1990 RS, 5.900,00
Verona 1.8 LX verde 1991 R$ 6.900,00

cinza R$ 10.900,00
R$ 10,900,00

Mercedes Benz 1113

Jeep
Escort L

Del Rey GL

Hua: Angelo Rubini s/no Barra do Rio Cerrol '

Focus Sedan Ghia 2.0
Uno Mille Eletronic 2p
Corsa Wind 4p
Celta 2p
L200 4x4 cabo Dupla
Gol 1.0 Plus.
Gol16V
Fiesta Class 4p
Santana c/ ar + dir
Escort L
Strada Working

,

Escort GL 1.6

,2002
1994
2001
2001
1997
2001
2000
1999
2000
198B
2001
1995
1994
1996
2000
1985

1965
1985

prata
branco
verde

prata
preta
branee
vermelho
vermelho
branco
prata
prata
branco

prata
cinza
vermelho
amarelo

. branco

gas
gas
gas
gas
die

gas
gas
gas
gas
alc

gas
gas
gas
gas
gas
die

gas
alc

"
>

� I

,

IFI
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Rua Pref. Waldemar
, GrObba, 3121
Bairro Vieiras

VEICULDS

(47) 370 0013
Polo Class_ic 97

Gol 16v 4p completo - dh 98,

Golf GTI completo 95

Quantum GLS completa 90

Fusca 1500 original 73

Voyage GL 4p/aq/des 94

Omega GL 2.0 completo 94

Kadet GL completo-ar 95

Kadet Lite aq/des 94

Suprema CD autom. completa 94

Kadet SL travas/alarme 90

Tl!mpra Ouro completo 94

Mondeo CLX som/rodas/completo 97

R$ 16.500,00
R$ 14.200,00

R$ 13.800,00
R$' 6.800,00

R$ 2.600,00
R$ 8.800,00

R$ 11.800,00
R$ 9.000,00
R$ 8.800,00
R$ 13.800,00
R$ 6.800,00

R$ 9.000,00

�$18.000,00

Ka AC + opc
Eco Sport XlS 1.6 completa preto
Flesta - completo prata .

Ka GL c/ OH+TE+AC prata
Ka GL cl opc branco
Hesta GL cl AC + opc prata
Ma Gl cl AC + trio + kil+ prata
Escort GL 1.6 AC + OH + TE cinza

Flesla GLX - OH + TRIO "1.6" verme

4
4
3 FOI Trio + klt+ fiei
3 Go11.0 8v c/opc
3 Goll.6 cl OH + opc flex

� Gol plus 1.0 completo+GNV .

O Parati 1.0 Completa + Roda

O Palio ELX completo MN

98 Palio Flre completo
98 Uno Mille

97

verme

cinza
branca

verme

branca
prata
cinza
azul

cinza
azul

verme

verme

prata

MOTOS
2003,
2002
2002 '

1996 '

CAMINHÕES
2004/2004
2003/2003
1997/1998
1997/1997'
1989/1989
1985/1985
CARROS
2004/2004
2004/2004
2002/2003
2001/2001
2001/2001
2000/2001
2000/2001
2000/2001
2000/2000
2000/2000
2000/2000
1997/1997
1995/1995
1995/1995
1994/1994
1994/1994
1994/1994

GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOÜNA

DIESEL
DIESEL
DIESEL
DIESEL
DIESEL
DIESEL

GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GNV

,

GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA

'

GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA

CG 125
FALCON
TWISTER
DR 650

TITAN
400
250,
SUZUK!,

VEROE
AZUL
8RANCA

BRANCA
8RANCA
BRANCA
BRANCA
8RANCA
AMARELO

VERMELHA
VERMELHA
VERMELHA
VERMELHA
VERMELHA
BRANCA
CINZA
BRANCA
CINZA
PRATA
AZUL
CINZA
VERDE
VERMELHA
BRANCA
VERMELHA
PRATA

8150
M.8ENZ 710

:.'�:��031 00 SPRINTERfF
7.90 S
VW/6.90

PALIO FIRE
UNO ,'MILLE FIR,E
FIESTA
SIENA EX
CLlO sedan RT 1.0 16V
FlORINO IE
PALIO WEEKENO ELX
GOL PWS 16V
ASTRA GL
VECTRA GLS
CORSA SUPER
UNO MILLE SX
TIPO 1.61E
KADETT GL
SANTANA compl GL I 2.0
MONZA GLS
ESCORT 1.0 HDBBY

Flesta 4p
Flesta 4p
Escor' SW OH + Trio
Corsa Sedan 1.8 flex completo
Corsa Hatch MN 1.8 compl/flex
Celta clopc'
Celtá c/opc
Corsa Sedan Classic 1.6 compl azul

Corsa Classlc cl opc
'

Corsa Halch Mod. Nov - compl
Corsa H81ch Mod. Nov - cl opc
Corsa Wind 4p clopc
Corsa Mlllenium cl Trio
Corsa Wlnd 2p - cl opc
Corsa Wind 4p cl opc
SlIverado OLX AR+DH+TURBO

verme

azul
, azul

preta
branco

Palio EX 2e cl opc
4 Uno mille 4p cl AC
4 Palio EX 2p' cl 'opc
: ,r�:::: �:::e;r�o(:�pc
: Uno Mille EX

2
Uno 4p Trio + KII+ verme

2 Clio 'Exp. Se�a� c/OH+trio+opc prata
1 Clio Exp 1.6 Completo branco

1 Clio Aul. C/opc prata
O Scenic RT 1:6 16v completa branca

99 Scenlc RX,E 1.6 - completa cinza
97 Cllo Sedan 1.0 cl AC preta

branco
branco

azul

branco
verme

prata
branco'
branco
branco

prata
cinza
branca

Estamos
Celta 1.0. VHC Super 4p único dono branco 2005

Parati Tour 1.0. completo/l!iII/4p prata mel. 20.0.3

Palio 1.0. 16V completa- dh/Flre/4p branca 20.0.2

Gol 1.0 compl/couro/rodas/GIII/4p prata mel. 20.0.1
Gol 1.0. compl-ve/37km orig./GIII/4p cinza mel. 20.0.1

Astra GL 1.S compi /rodas/2p azul mel. 1999

M�rea SX 2.0. V comp+couro azul mel. 1999

Vectra 2.0. GLS/completo/som "branco 1997

Ford Ranger 6Cc/ar cond/som bordo'mel. 1997

Santana GLSI/compl/4p/rd/top linha vinho mel. 1996

Dmega GLS 2.0/compl./leto solar preto mel. 1993

Escort Xr31.6/compl/teto solar/ac bordo mel. 1988

Moto CBR 450 SR l' qualidade azul/branca 1990.

Moto CBX 20.0. Strada roxa 2000

G R$ 24.20.0.,0.0

G R$ 30.00.0.,00

G R$ 22.0.0.0.,0.0.
,

G R$ 23.0.0.0.,0.0.

G R$ 22.0.0.0.,0.0.

G R$ 24.0.0.0.,0.0.

G R$ 21.0.0.0.,0.0
'

G R$ 22.0.0.0.,00.

G R$ 19.50.0.,0.0.

G R$ 16.700.,0.0.

G R$ 15.0.0.0.,0.0.

A R$ 6.90.0,0.0.

G R$ 10..0.0.0.,0.0.

G A consultar

R$ 16,40o,DQ
R$ 2.2oo,�0
R$1o.8oo,00
R$16.8oo,00
R$13.40o,00
R$18:300,00
R$13.800,00
R$12.800,oq
R$'23.300,00
R$12.100,00

,

R$14.600,00
R$13.800,00
R$16.50o,00
R$ 39.500,00
R$ 9.800,00
R$12.6oo,00
R$12.30o,00

Corsa Sedan des/pelicula
Corcel li
Fiesta te/alarme
Escort SW GL ac/dh/limp/des/eng.carrel.
Ford Ka

Renault Megane 1.6 completo,
Palio 4p te/limp
Gol MI8V pelic/al
Gal City limp/desfreg.de banco

�ol GTS cOlJlpl
'

Mondeo CLX completo
Pick uli corsa 1.6 j.rodas/ar quente
Parati 1.0 16V 4p/limp/des/aq/ve/te/rd
Senic RT 1.6 co,mpleta
Tempra Ouro completo
Uno EX limp/des/ve/te

'

Uno Mille SX ve/limp/des/te/aq/pelic

verde 1999
azul 1984

verde 1996

azul 1998

prata 1998

vermelho 1998
branco 199B

p,rata 1997

prata 2005

,vermelho 1993

cinza 1996

branca 1997
verde, 1998

branca 2002
azul 1994

verde 1999

aguardando
, ,I

•

sua parceria
Rua Wéilt�r Marquardt, 2105 ao lado Granitos D'ltalia

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



QUINTA-F,EIRA, 13 de Outubro de 2005 CORREJO DO POVO

CLASSIMais
, CORREIO DO POVO

"

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

• Okm - Multimar,cas - Consulte!

Rua Walter Marquardt, 518 (em frente ao Posto Mime 1 e Matriz)
'370-8622 /. 276-3223

COMPRAMOS:w VENDEMOS:w TROCAMOS OU FINANCIAMOS ,SEU VEíCULO!

para as ruas.

IC

RENAULTfSEU "REVISÃO PREÇO FECHADO "'PEÇAS.ORIG,INAIS "'PACOTE DE SERVIÇOS EpE PEÇAS INSTALADAS
(1) FinanceiraRenault'-

, lado "'ACESSÓRIOS EXCLUSIVOS ,..RENAULTAsSISTANCE 24H "'RELACIONAMENTO RENAULT " groupeRCIBanque
, , I

(��=:":: info�::�t::=;::::;::::�:::::a 6�==:";::ul��FotoS�:::::Ubli:7:ri�:�=�=:�nto=se:::;:::�::untoco:::�:,salvámvid�s.:--�-------------:-=�

'i ...-

'II Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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."i
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QUINTA-FEIRA, 14 de Outubro de 2005 CORREIO DO POVO

CLASSIMais
CORREIO DO POVO 9

Na compra de qualquer
Por R$ 9.500,00

_., . - ...

CarrO no mês de outubro
damos a transferência

. Por R$ 33.000,00

PLACA VEíCULO COR Ano/Mod . OPCIONAIS

MBT-8603 UNOMILLE FIRE 2P . VERMELHO 2002/03 VISIB./AO
MCG-7798 UNO MILLE FIRE 2P CINZA 2002/03 VISIB./AR O.

LXT-3965 UNO MILLE EX 2P VERMELHO 1998/99 BÁSICO
MCT-4107 UNO MILLE FIRE 2P BRANCO 2003/04 BÁSICO
IJW-0487 UNO SMART 2P BRANCO ,- 2001/01 BÁSICO
KML-6634 UNO SMART4P 'AZUL 2000/01 VISIB./AO
MOA-9751 FIORINO 1.3 FIRE BRANCO 2002/03 BÁSICO
MDJ-2742 FlORI NO 1 ..3 FIRE .

BRANCO 2002/03 · BÁSICO
MEX-7800 PALIO FIRE 4P BRANCO. 2001/02

·

VISIB./AO
MiM-0049 PALIO FIRE 2P . VERMELHO 2003/04 VISIB./AO
MBM-8531 PALIO EX 1.0 4P BRANCO 2001/01 OH/AC/ELETR./RLL
MB E-9287 MAREA WEEK.SX 1.8 CINZA 1999/00 AC/OH/ELETR/ILUM
IJV-6717

\
MAREA ElX 2.4 CINZA 2000/01 OH/AC/ELETR/RlL/FN

IKW-1848 STILO 1.8 8V AZUL 2002/03 OH/AC/ELETR. I

MDS-7602 STILO 1.8 8V PRETO' 2003/03 · OH/AC/ELETR/RLL/RÁDlO _

MOO-8539 PARATI CROSSOWER PRATA ,2003/03 AC/OHNE/TE/RLL/COURO
CNB-7165 PARATI GL 1.8 Mi AZUL 1997/98 VISIB.
00T-0184 SAVEIRO 1.8 MI PRATA 2000/01 AC/OH
MDN-3322 Gal 1.0 MI 4P BRANCO 2003/03 VISIB./AO
MAO-7872 SCENIC RT 2.0 VERMELHO 1999/99 OH/AC/ELETR/AIR BAG DUPLO
LXF-1507 CORSA WINO 2P PRATA, 1995/95

.
VISIB./TElAlARME

, MCK-8958 CELTA 1,0 2P BRANCO
.

2002/03 VISIB./AO
MCV-7670 PEUGEOT 106 BRANCO 1998/9ir VISIB./AQ
AKY-4671 PATNER 1.8 FURGÃO

'

BRANCO ?002/03 AO
. M�M-8281 KA GL 1.0 2P BRANCO 2000/01 VISIB./ELETR./AQ
LZO-2811 PICK-UP 1.5 WORK.

.

BRANCO 1998/98 BÁSICO
MBR-3412 KANGOO RL 1.6 8V BRANCO 2000/01 OH/AO
AOW�5500 8-102.5S 4X4 AZUL 1999/0Ô OH/AC/Rll
MBS-6687 ZAFIRA 2.0 CINZA 2001 OH/AC/ELETR/RlL/RÁOIO
MFF-2170 WEEK. ADV 1.6, 16V BRANCA· 2002//02 OH/AC/ElETR.
MAW-6104 PEUGEOT 206 BRANCO 2000/00 AC/DH/ElETR./Rll
lXM-4864 VERSAILLES 1.8 GL VERMELHO 1996/96 ALARME

MCI-3176 CLlO AUT. 1.0 2P BRANCO 2004/04 BÁSICO

VALOR

Por R$ 19.900,00

Por R$ 24.900,00

Por R$ 32.000,00

GARANTIA DE

PROCEDÊNCIA
TROCO NA TROCA

Rua Fra'n��sco Fischer, 100· centro· Jaraguá do Sul- se· JavelJaraguá Veículos'· 371·2111

.

Posto Amizade tem VEEOER-ROOT:

*Coiltrole e Monitoração do
Combustível.

* Loja de conveniência; troca rápídn
de óleo, ducha espumacar.

ATENDEMOS

DOMINGOS E FERIADOS

Das 08�OO às 18hOO

SEGUNDA À SÁBADO
Das 06hOO às 21 hOO

.

...

VA 1.0· B SICO
1997 1998

\ V.II�SITE NOSSO SITE: www.rotadoau.tomo.v.el.com�brlstreetcar ;

�%�";;':"'��=�»'%;''i-�,,,,"<.,*)$!*,,,,,��-=."1>.=w����<:-# .

Av. Prel. Waldemar Grubba, 4170 - Centenário - Jaraguá do Sul/SC

PROMOÇÃO

SON
-

-

compra - vende - troca - financia - novos e usados

it$1,111@i!li:j4·;;Mf.Mi%!t�t!jltji$,i,I!ii'*,g!t!l,ltije{
Celta 2p 02 preto G
Escort Europeu 1.6 94 vermelho A
Gol4p 16V

' 99 azul G
Gol Mll000 99 cinza G
Gol lODO 16V 98 cinza G-
GolMI 98 vermelho G
Gol Cl.6 94 branco G
Goll.6 89 prata G
Gol' GTl2p 94 vermelho G
Corsa Super 4p 98 roxo G
Mlcroonlbus Ma 1800 96 branca O
Tempra 2.0 compl· 96 azul G
Peugeot 406 compl 96 verde G
Santana Quantum Gl cômpl 94 bordô A
Santana compl + teto 94 bordô G
Omega compl 94 Azul G/GNV
ChoveUe' 89. boge A
Ford Landal em couro 80 - azul GNV
Jeep em couro/dh/freio a disco 63 bordo G
Audl A3 couro e automatico 03 proto G
Mondoo GlX 95 azul' GNV
Stratus Aul. 97 prata G
Pano EOX completo 98 nlnza G .

F 1000 Turbo Oiesol Cabinada 84 prata O
Verona 96 preto G
Scenic compl 99 verde met. G

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CORREIO DO POVO ,,_., , .•.

CLASSIMais
\ '

QUINTA-FEIRA, 14 de Outubro de 2005
'I

(47) 370-301'5 "

Seja Bern Vincio a Faciiini Ort-Lirie
wvvw.fachiniveiculos.com.br

,

""A"A'''''TERI''ST--A.
BA(j PORTA CAPA,CEIE 1"�:_�

,

�"" .�a' .__,_.�

: Painel tom it1di�ador digiftal de merehas e indicador de c:ombustívei
: Trava no guidio � �R{Jda tras:eirn aro 16"

"

,

Transmissão $emi�automática com 4 velocidades
Arl1ortecedor traseiro com .2 regulagens,
Padal,eira traseira SUSlllen83 fixa no chas,si

, Novo conjunto óptico. C0l11 lantéma e piscas com efeito cristal e
farol com lente lisa � Freio dianteiro a tambor,de 130mm
CO,res: azul, preta, vermelha e prata

CUIDA'R DE SEU VEícu�o NÃO TEM PREÇO
- ' l "

Faze OS' tudo, isso para
vecêner u preço especial

Serviços especlallzades em: '

Balanceamento e Geometria Computadorizado
- Troca de 'amortecedores ·'Mol"as

Conserta todo sistema de freio do seu veículo

Av. Pref. Waidemar Grubba,'1311 - Fon�: 370�0021

Atendemos linha geral:\

o 'O.'

INJEÇÃO 'IfELETRONIGÁ
." <;:"

Venha conferir nossos seroiços!
(047) 376�0251

,

Rua Ângelo Rubini, 900 ,

Barra do Rio Cerro - Jataguá do Sul - SC
-.

� aIlDO'

, )

2/376-4253
ádféÍnbalagens@terr.a.com.br

",OOcc •CONFIRA OUTRASFORMAS DE PAGAMENTO

EMPLACAMENTO GRÁTIS
I + 1 CAPACETE
+ 1 PAR DE LUVAS \

.' :1:Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CLASSIMais
CORREIO DO pOVO 11

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

.,. Motos usadas, Revisadas e com garantia;
111 Ganhe a revisão com 1000km de uso'

•

3> Financiamento até 36x si entrada
'

e ganhe transferência;
li> Na compra da motóbike ganhe capacete;
Il Loja de peças e acessórios. ;<ft'>.,
Nesta quínta-telra,W'�,compre uma moto e .\',
ganhe o capac�te • •

. Gol! 1.6 Generalfon

.

Cllo 1.0 RN 4p dlr
Golt 1.6 SR
Ford Ka 1.0 Zelec
Veclra GLS 2.0
Blazer DL 2.2 compl
Gol Mll.o 8V
Escorl Zelec 1.8 '16V
Uno Mile EP 4p
L·2oo 4x2 compl
Daewod Spero DLX
Polnler CU 1.8
Vllara 1.6 JLX
Kadell.8
Saveiro 1.6 Turbo básico
Caravan 6C compl
Goll.6 AP
Saveiro Diesel
Belina 1.6 CHT
Jeep 4x4

2003
.

2002
2001
2000
1998
1998
1997
1997
1996
1996
1995
1994
1993
1992
1992
1990
1989
1988
1986
1962

prelo
prelo
verde
branca
grafite
branca
branca
bordo
praia
prelo
praia
vinho
prelo
branca
bordo
bordo
marrom

azul
.

branco
azul

G
G
G
G
G
G/GNV

\
G
G
G
G
G
G
'G
G

.

A·
G/GNV
G
D
G
G

Precisou ou ficou na rua? Av.Prel.WaJdemarGrYbban03411 -Cerrten'rlo

�só ligar que nós buscamos. (47) 370-2353

Pagamento em dinheiro
(somente acima de 15 pagas)

Ligue ja cf o último boleto em mãos ou
•

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

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

.

8409-8519. ÇLlO • Vende-se, 00.

compl. air bag duplo, som
c/ controle no volante.

Dourado. R$ 21.000,00.
Tr: 9967-2587.

TRATOR - Vende-se,
Ford. 4 C. à diesé! 76. R$ CG - Vende-se, 02. I�VA
8.500,00. Tr: 273-1798. 06 pago. R$ 3.700,00. Tr:

370-0651.
VOYAGE - Vende-se, 87. à
alc. R$ 5.100,00. Tr:
8426-0605.

MAVERICK - Vende-se,
75, amarelo. 16V. Tr:

. 372-1945.
Gal - Vende-se, 99. AL.
TE. R$ 12.800,00. Tr:
9903-0500.

. CELTA - Vende-se, 02.
DH.AL. Tr: 372-0391.

PALIO - Vende-se, vermo KOMBI; Vende-se, 97,
4p. 00/00. compl. Tr: motor novo. bom est. R$
372-2907. 12.500,00. Tr: 9979-

0605 .

Vende-se Monza
SL/EFI, 93, 2.0, 4p,

azul, gasolina,
completo, com ar.

R$ 9.000,00
Tr: 9104-2668

OMEGA - Vende-se, GLS.
94. aceito carros. Tr:

�424-2061.
.

OPALA - Vende-se,
Comodoro. 80� 2p. GNV.

ESCORT - Vende-se, R$ 6.000,00. Tr: 376-

Europeu. à alc. R$ 1480.

9.500,00. + ünanc. Tr:
9923-8672. pala - Vende-se, 97.

compl. R$ 11.000,00. +
FIESTA - Vende-se, GLS. prestações. Tr: 9928-
01. R$ 16.000,00. Tr: 0315.

Telhas Esmaltadas

VECTRA - Vende-se, 97.
GLS. prata. R$
10.000,OQ. + financ. Tr:
276-1101.

Te/Iha Portuguesa
Telha Romana
Telha Americana
Telha Plan

Meia Telha
Cumeeira
Ponteira(Pata de Leão)

Venda Direto de Fábrica
Fone: (48)3655-0101

Br 101 Km 362_Morro Grande - Sangão se

www.cemisiLcom.bre-.mailvE!ndas@cemisU.com.br.

MELHOR QUALIDADE

MAIOR ECONOMIA

PELO MELHOR

,PREÇO,

Marechal D. Fonseca.1 020 Sala 02

Jaragua do sul - se Centro
COMPRAMOS CARTUCHOS VAZIOS
Compras online msn: pclinkinformatiea®hotmail.com

CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA E TONER

APOSENTADO
E PENSIONISTA

DO INSS

secar. Brastemp.· R$
500,00. Tr: 370-7156 .

MÓVEIS - vende-se, p/
loja. Tr: 9172-1760.

BATERIA - Vende-se, OURO - Compra-se, vou
juvenil. Tr: 273-1658 ou até você. Tr: 9979-0605.
9977-0908.

RETRO ESCAVADEIRA·
BICICLETA - Compra-se, Vende-se, Case 580H ..

ergométrica. Tr: 370- 90. Tr: 9926-2580 ou

.
0975 após 20h, 372-1727.

AGORA VOCÊ TEM DINHEIRO -:

FACll E SEM BUROCR_CIA .

-. .: ".

BICICLETA - Vende-se, . V'ENDE-SE - Mesa de.
nova. R$ 130,00. Tr: talhação, máq. de carie.
9139-0727. manequin e estoque de

, roupa infantil. Tr: 370-
CASINHA - Vende-se, de. 5134 ou 9928,6313.. :

.

:
cão. R$ 30,00. Tr: 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).

VIDEO GAME � Vende-se,
Nintendo 64. Tr: 376-

FREEZER - Vende-se, 1480.

230L. R$ 400',00. Tr:
370-7156.

GELADEIRA - Vende-se.
Tr: 9139-0727.

VIDEO GAME - vende-se,
Play Station, na cx. c/ 6 .

jogos, 2 cc, 1 memory
cardo adaptador de

voltagem. R$ 350,OQ. Tr:
8406-2148.

Fone: 310·6261
Rua Antônio Carlos Ferreira, 850

Baírro Nova Braru1ia - Jaraguá do' Sul - se

Antiga Arte laie

MÁQUINA - Vende-se, de

Gara'ltia de qualidade ti diversão
Você só-eqcoqtra aqui'

II.
_.

Os melhores mod chips do mercado

revenda
(47) 273·0888 • Jaraguá do Sul - se - Em frente ao Bradesco

Deixe seu filho felizm
Deixe ele escolher O. que é
da criança merece u TI

'. .

c
c
<1l

E
:J

(lJ
"O

.8
�
c
o
o

E
8
oo

�
(lJ.
oo

8-
�
a.
.

Estes celulares por apenas
RS 99,00 'ou 1

.

+, 9 de RS 9,90
Nos planos conta fixa TIM Light ou TIM Brasil

----�.....----�----..........----------------�,�\------�--------�--�----------�,----�------------�------------
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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3 Tr: 9104-4935.

-
IMÓVEIS

PiÇARRAS - Vende-se.
R$ 6.000,00. Tr: 372-
1395.

-V'VJGUÁ. 84 - Vende-se, c/
terreno de 385m2. R$
25.000,00. Tr: 9136-
0394. ALUGA-SE - Consultório

dentário montado, no

Centro de Balneário. Tr:
273-1658 ou 9977-0908 .:

PRECISA-SE - Moça, p/
dividir aluguel na Vila
Nova. Tr: 371-5209 após
18h. -

RIO MOLHA - Vende-se,
c/ água e luz. R$
29.000,00. Tr: 9163-
7000.

COMPRA-SE - C/ 2 ou 3

qtos. àté R$ 65.000,00.

Compramos seu

TicketNale
Restaurante ou Refeição.

Pagamos- a vista.
.

Fone: 9943 1480

l

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 CASA ALV.

,

VENDE-SE
CASA MISTA

� Na Vila Lenzi, terreno c/444m2.

� Toda murada. Á vista cl 10% de

desconto ou aceita flnancíarnento.

Tr: (47) 375-0183
cf Osmair

ALUGA-SE

9UITINETES
E QUARTOS
MOBILIADOS.
Mensal e diário.
Próximo WEG

370-3561 cf proprietário

�RAPC>ZC>
� CORRETOR DE IMÓVEIS
(5 Tr: 372-1395 / 9993-5437

VENDE
Terrenos em Piçarras, próximos ao

.

Hotel Candeias. Valores desde
R$.6.000;00 até 'R$ 25.000,00.

ALUGA
Sala comercial cf 68m2, próximo à UNERJ.

Aluguel - R$ 300,00 cf desconto de
R$ 5Ó,00 por 6 meses

-
.

OFEREÇO-ME - P/
trabalhar, c/ exp. em

montador de móveis. Tr:
276-1153.

OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO
Renda extra.

Não é necessário experiência
em vendas.

Oferecemos treinamento,
acompanhamento

e excelente plano de carreira.
4gende sua entrevista:

273-5564/9122-8146
Com Alex

Mais recursos.
Melhores humanos.

• TRABALHO TEMPORÁRIO. RECRUTAMENTO E SELEÇÃO. CONSULTORIA. ESTÁGIOS

Jaraguá do Sul Ferramenteiro. GUARAMIRIM .

Enfestador
Ensino médio cursando. Ensino Fundamental

Auxiliar de Controle de Conhecimento em moldes para . Ajudante Geral Completo. Conhecimento de
Qualidade borracha ou injetora. Ensino Fundamental seis meses na função.

Cursando técnico têxtil ou Completo. Disponibilida Residir em Guaramirim ou

completo. Para atuar com
-

Mensageiro. e para atuar em horário proximidades.
controle de gramatura.. Ensino fundamental completo. normal. Residir em

Experiência de 01 ano na Residir em Jaraguá do Sul. Ter Guararnirim. Estofador
função. Carteira Habllitação categoria Experiência de dois anos na

"ab", disponibilidade para atuar Auxiliar de Cozinha. função. Necessário residir em
Auxiliar de Produção em segundo turno e aos finais Ensino Fundamental Guaramirim ou proximidades.

Ensino médio cursando. Residir de semana. cursando. Residir em .

Pa�a atuação �m primeiro turno.

próximo ao bairro centenário. Guaramirim.

Costureira Gerente de Hotel
Caixa Ensino fundamental completo Auxiliar de Produção Ensino médlc completo.

Segundo grau completo. . ou em curso. Conhecimento de Necessário residir em Necessário residir em

Experiência de seiS meses na . um ano com máquina reta e Guaramirim ou Guaramirim. Di�ponibilidade
função. Disponibilidade para overlok. Residir próximo ao proximidades. Para atuação para trabalho em terceiro turno.

atuação aos sábados e bairro Jaraguá esquerdo e Em primeiro turno

domingos. bairro amizade. Gerente de Produção
Consultor Comercial r Técnico Têxtil. Vivência de 03

Coordenador de Produção Repositor Cursando ensino anos com
Ensino superior completo. Três- Ensino médio completo ou em superior em marketing gerência/coordenação 'no ramo

anos de atuação com liderança curso. disponibilidade para ou administração. ' de confecção. Conhecimento
de setores de produção. atuar aos finais de semana. boa Conhecimento em em informática. Para atuar em'

Cursos na área de liderança e comunicação, residir em informática básica ·Massaranduba.

qualidade. Conhecimentos no Jaraguá do Sul. (editor de texto, planilhas).
sistema ERP _ Datasul. Ter carro próprio. Recepcionista

Vendedor E vivência na área de Ensino Médio Completo.
Eslagiário em métodos e Possuir moto e celular. Já te! vendas. Residir em Boa comunicação,

processos. atuado com vendas externas de Guaramirim ou facilidade no atendimento ao

Cursando Técnico ou Superior. produtos alimenticios ou Proximidades. publico.Residir em
Conhecimento em auto cad, bebidas no mínimo seis meses. Guaramirim

interpretação de desenho. Para Cronometrista
o ram9 metalúrgico. Vendedor de Autopeças Ensino médio completo. Talhador

Necessãrto experiência mínima Conhecimento de dois Ensino Fundamental Completo.
Recepcionista Bilíngüe de um ano com vendas de anos na função. Conhecimento de seis meses

Para Atuar em hotel, com autopeças, Residir em Jaraguá Disponibilidade para na função. Residir em
inglês intermediário. do Sul ou micro-região. Atuar em Massaranduba. Guaramirim ou proximidades,

Para conhecer outras oportunidades de trabalho visite nossa empresa
ou acesse nosso site: www.grupometa.com

JOINVILLE . CURITIBA . FLORIANÓPOLIS . JARAGUÁ DO SUL

Jaraguá do.Sul

TÉCNCIO EM SEGURANÇA
NO TRABAL,HO

1'.200 HORAS
Início: 17 Outubro 2005 a Dezembro 2007

Matrículas Abertas.

Inscrições pelo fone 275-8400

SENAC "ÓTIMO 'NO SEU CURRíCULO"

'NFOR�AÇOES:

Rua dos Imigrantes, 410 Vila Rau E-mail: jaraguadosul@sc.senac.br
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AUXILIAR DE PRODUÇÃO _ 20 GRAU COMPLETO OU CURSANDO �
PARA BANCO DE DADOS '

AUXILIAR ADMINISTRATIVA (7467): segundo grau completo, �
informática, para trabal�ar emGuaramirim �
ANALISTA DE NEGOCIOS (7398) Superior completo, Com ',!
conhecimento na linguagem' Datasul e com experiência na área da

I
, ,

d
-

•

pro uçao.
_ 5

AUXILIAR DE FUNILEIRO (7414,) Para instalação de churrasqueiras e

.. �outros.- ...J:

ANALISTA DE MÉTODOS E TEMPOS /CRONOMETRISTA (7439) -

Cadastro da estrutura de produto (para fins de consumo) em programa
específico da empresa; Cronometragem de tempos.
ANALISTA FINANCEIRO (7436/7430) Curso Superior,
preferencialmente que tenha conhecimento no sistema microsiga.
ANALISTA DE QUALIDADE (7454/7443) Com experiência, para atuar.
em empresa de Alimentos.
ANALISTA DE QUALIDADE (7460) - 01 ano experiência em Empresa
TÊXTIL, ter habilitação, conhecimento em excel, word e irá controlar a

qualidade e prodUção das peças,
AUXILIAR DE COZINHA (7459/7450)- Com experiência e 10 grau.

completo.
AiENDENTE D.E ESTACIONAMENTO (7458) - Cuidar do

estacionamento,manter o local organizado e limpo, atenção e ajuda para o

cliente estacionar.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (7470) Setor de Compras, para atuar

Recruta e seleciona para admissão
imediata as seguintes vagas:

em Massaranduba.

COSTUREIRA (7410/7432/7468)
CONSULTOR TÉCNICO EM VENDAS (7333) Inglês/Alemao e Espanhol
, Superior Completo em Eng. Química ou Alimentos ,componha projetas
em desenvolvimento. realiza apresentaçao técnica e comercial em visitas

a clientes, realiza e incentiva a -prospecçao de clientes, acompanha o.

performance dos representantes. define, elabora, implanta e acompanha
estratégias comerciais.
COMPRADOR (7434)
CORTADOR DE ROUPAS/TALHADOR (7462) Com experiência
ENGENHEIRO INDUSTRIAL (7005) Técnico mecânico, conhecer

projetos desenhos com formação em Eng. Gerencial de Produção,
cronoanalista e treincmentos internos.
ENGENHEIRO MECÂNICO (7315) Projetos Industriais

. ESTAGIÁRIA!ASSISTENTE COMERCIAL (7319) Cursando Superior
em Comunicação Social, Administração ou Marketing. _

ENCARREGADO DE PRODUÇÃO Com experiência com Bordados (7353 }.
ESTAMPADOR (7441/7461) Com experiênciq.
FRENTISTA (7466) _ Para trabalhar emGuaramirim
FERRAMENTEIRO (7350) Ajuste e manutenção de moldes de injeção de �
alumínio try out de ferramentas. )
GERENTE DE PRODUÇÃO TÊXTIL (7438) - Cursos específicos:
informática, técnico rêxtil ou técnico do vestuário Coordenar os setores

do cad, corte, costura, controle de qualidade, dobração, almoxarifado e

serviços rer-ceirízcdcs (estampa, bordado e costura):
, INSPETOR.DE VENDAS (7333) Superior Completo Setor Alimentício, _

disponibilidade de viagens.
·1

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

MECÂNICO DE ROÇADEIRAS E MOTOSSERRAS P/ JOINVILLE (7258 j

.

,
,

,
I

, ,

)-Exper-íêncic em montagem e consertos.
_

MECÂNICO DE 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 EMPILHADEIRA (7471)
PREPARADOR DE MÁQUINA (7444) Para Trabalhar no Setor de

Estamparia como preparador de prensa; trocando e ajustando
ferramentas das prensas para o processo de estampagem,
PROGRAMADOR DE COMPUTADOR (7363) - Programação
GENEXUS/DELPHI.

,

PGP (7358) -MADEIRA Autocad, Fazer estrutura de produtos comi
materias primas destinadas a fabricação demóveis, controlar consumo de'

.

produção, controlar estoques de madeiras, transferênci de estoques e;

baixas no sistema.
.

PEDREIRO (7368).
RECE�CIONISTA DE HOTEL ( 7446 ) - Com experiência e Inglês
intermediário.
RISCADOR DE ROUPAS (7427) - 'que saiba fazer risco, entenda de

modelagem para implantar no sistemcs, que tenha conhecimento em CAD.

SECRETÁRIA (7435) Cursando Superior, experiência comprovada na

função
.

.

inglês intermediár.io.
'

SUPERVISORA EM VÉNDAS (7455) Vendas e Supervisão de equipe de

vendas de consórcio- Veículos.
SERRALHEIRO (7473)
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO (7335)
TECELÃO (7469)
VENDEDOR
* (7442) - 01 ano de experiencia em vendas, e se possível em acessórios de
carro. Irá fazer vendas, balcão; +elefcne, atendimento ao público, e

serviços de escritório, como tirar nota fiscal e entre outros.
.

* (7457) - Atuar na área. de Vendas de Papelaria e Livraria, ter

experiência com
vendas,'disponiblidade de horário para 20 turno.

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

Fone (47) 371·4311 Fax (47) 275·1091
recrutamento@humana.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 & teüa
Fones: (47) 376-2953/9905-9214·

www.decidavencer.com.br/cirico

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

,

Produto com excelente aceítação,
mercado em franca expansão. .

Pré-requisitos:
• 2° Grau Completo
ou Cursando

• Desejável experiência
em vendas e veículo próprio.

Oferecemos:
• Comissão atráente
• Ajuda de custo
• Benefícios
.« Premiações

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

nas unidades de JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO com ÓTIMOS ganhos.
PERFIL DESEJADO: bem relacionadas, comunicativas e ambiciosas.

Maiores e sem limite de idade.
( omparecer nesta segunda-feira, dia 10/10 com caneta e documentos às 9h e às 14h30.
j No Centro Empresarial Market Place, na Rua Reinaldo Rau, 60 - Auditório, 7° andar.
� Falar com sr. Roy. Obs': Só fornecemos informações no local, favor não telefonar.

'Interessaüns enviar currículos via e-mail para:
·

teltroncorporalivo@neluno.com.br.

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA AEAJS

� A Diretoria da AEAJS Associação dos EngenheifOs e Arquitetos de Jaraguá do Sul, no uso de sua

� atribuição e conforme o Art? 52 do seu estatuto, convoca-todos os Sócios aptos a votar, para ASSEMBLÉIA
í GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 29 de Novembro de 2Ó05, às 19:00 horas em 1 a Chamada, ou às

.

j 19:30 horas em 2a chamada com qualquer número de sócios presentes, na sede da AEAJS, prédio do CPL

I Centro dos Profissionais Liberais de Jaraguá do Sul, na Rua Donaldo Gehring, 175 Centro, para deliberarem
sobre o seguinte assunto:

I

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

i - Eleição da Diretoria Gestão 2006.

; j

• i Informamos que de acordo com os Estatutos desta Associação, as chapas deverão ser cadastradas,
; completas, assinadas portodos os candidatos e com as suas propostas de trabalho, até às 17:00 do dia 22
.' de novembro de 2005, junto à secretaria da AEAJS, em duas vias de igual teor e conteúdo.

i·Jaraguá do Sul, 13 dê Outubro de 2005
,

LUIZ ANTONIO NEGRI
Presidente da AEAJS

CONCRERIO
Atefatos de Cimento

.(47) 376-1917

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

E

.ISOTI:S • ESPELHOS

Troféus, Brindes Em Geral.
JATEAMENTO DE VIDROS COMPUTADORIZADO

1411 � 216·2212
Rua: Waldemar Grubba, 2818 V. Lalau • Jara uá do Sul· se

CASA DO
.SERRALHEIRO

Roldana Para Portão.- Abrasivos
Eletrodo - Arame Mig - Silicone
.

Acrílico Para Box - Perfil Para

Esquadrias de Alumínio
Parfusos - Tinta Para Estruturas
Metálicas - .Acessórios Para

Esquadrias de Alumínio '

.

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

CORREIO DO POVO 1 3 ';'
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Venda
Assistência Técnica

Computadores
Impressoras
Monitores

Suporte em redes
Assessoria Empresarial

,
.,

,
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Transteb
Transportes e Terraplenagem Ltda.

���'f�/1' ':..:·lt· ,,�>

��§!!!!ç�s de Retro Escavadeira
�Trator;de Esteira - Caminhão
;� .;'3;_,����� ::�,.,.
�Rua Major eira, 258 -

Vila Lalau- JaragÍla do Sul se

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

CASAS PRÉ·FABRICADAS
I8vu
'lOT

FINANCIAMEN�O
JUNTO A CAIXA

Representações Ltda ECONÔMICA
FEDERAL

. JARAGUÁ DO SUL - se Email: casas@layout.arq.br
Rua dos Imigrantes,500 sl31 - Bairro Rau - - Fone: 047 370-6103 Ramal31.Implantando selo de qualidade

.

iIAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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""do Rio Branco, 1000 Jaraguá d
-dó Supermercado Angelémi ao lado da He,lp Inform

QUINTA-FEIRA, 14 de Outubro de 2005, :�;

, ;

,A nzelftor opçãopara sua elTlPresa, escritório e residê'lcia.
Produtos e serviçospara telefo'lia, redes de i'lforlTLatica,

segura'lça eletrô'lica e autonzação de c0'ld0"1Í'lios.

,

! 371·7007

Racks para distribuição
,

de redes

.: ÇONECTIVIDADE PROFISS'IONAL PARA APLICAÇÕES EMPRESARIAIS
, '

,

,

\

Telefones Fone operador para televendas

'lê. "'!IJ1T�
Cabos UTP
11,409

Conector 71000

, ll'

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 conta,

* Identificador de chamadas
* Programações PABX

o que quer que, você

possafazer ou sO'lltar
quepode, cOlTlece·o.
A ousadia é ge'lial,
lTlágica e podero�a.

COlTlecejá!

Representante autorlzadn

CENTRAIS TELEFÔNICAS
(PABX) E PERIFÉRICOS

PABX XT 42 E Xt72
' Terminal TCIO

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

. 'f.

,

, '

lI!1, _

-

CENTRAL DE ALARME, VIOEO INTERFONE
'

"

,
,

MONITORÀMENTO
DE IMAGEM CFTV

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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AUDE

Aloe Vera
, ,

A planta que promove a saúde
A história várias vezes,milenar da Aloe 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 sagradas da
'

Divindade.Para os Jndlos do Novo Mundo ela formava parte das 16 plantas sagradas adoradas como deuses.
,

. ,

'I

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

Sendo utilizada por muito tempo como laxante ou vermífugo, atua.lmente 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.
�

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

como estimulante natural. As mulheres a utilizam como máscaras de beleza, creme rejuvenescedor, xampus e

loções capilares.

�/A Aloe é por excelência uma planta medicinal.Muito conhecida no Brasil com o nome de Babosa'!

A Alce bebida é um bom regulador do trânsito intestinal, e um excelente complemento alimentício que

contém numerosas vitaminas.

A Aloe cicatriza e desinfeta ferida.facllita a digestão, ativa o ciclo sangüíneo, a circulação linfática, as funções
renais, hepáticas e biliares e atenua as dores reumáticas.

Sua polpa protege o orqanisrno 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 das folhas, seu consumo era baixo em função da 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 � profundas.
Análises de laboratório.e provas clínicas controladas asseguram propriedadescurativas.

Tratar: 9122-8146/275-6294'

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

�HERàALIFE
PERCA PESO DEFINITIVAMENTE!

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

Faça uma Avaliação Nutricional
totalmente gratuita!

Ligue e agendaremos um horárlcl

. ,

Receituário- GINECOLOGIA -

fj}alaslrii
CRMlsc 1242 - TEGO 030/79
-

o SOBRACIL 1.079
ÉTICA
RESPEITO
QUALIDADE

Vídeo-.cirurgia,
Meriopausa - Prevenção

, do Câncer, Endometriose
Rua: Guilherme Weege, 50 ', SL 406

Fone: 370-1705
somata@netuno.com.br- Jaraguá 40 Sul

íva
ão gratuita!
-3796

Luciana S. Viana
Consultora de Saúde
(47) 274-8455/9179-0179
saudeemdia@hotmai.l.éom.br

387
,289 - SI. 01
ádo Sul- se

Manipulação de fórmulas médicas

Fitoterápicos e
.

Cosméticos manipulados

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

Su::4loe Uf'� >

O milagre da BalJosa trazendo
mais saúde para você

FOREVER FREEDOM é
especialménte indicado
na osteoporose, artrose,

. tendinite e artrite. Repõe
.

a cartilagem dos ossos '

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

. Psiquiatria
PHD Universidade de Pisa -ltália(j)(iJ
Mestrado em PSiquiatria· UFRJiS>!lJ
Residência Médicà em Psiquiatria - UFRJiS>C2)

(j)
Residência Médica em Psiquiatria Infanto-Juvenil- UFRJ

Rua Anita Garibaldl, 52 . Centro· Jaragua do sul/se
Tel.: (47) 371-9303

INSTITUTO DE

rlJ[SI\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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Veravi'le .1lefrigerações .

naaAPlAHAltl
Assistência Técnica em Refrigeradores,

Máquina de Lavar, Freezer,
Ar Condicionado, etc.

Frete de Kombi com carretinha

IAD

I

Causas Civeis e Criminais, (47) 372-0556/9912-8114-
Comércio ,e Industrial, Furtos e

(49) 9126-1472 (oeste/Se)
Roubos, Caso Extra Conjugal,
Desaparecimento de Pessoas, Atendimento 24 horas em

Investigação Trabalhista e Contra todo o Brasil e exterior
Espionagem Industrial.

Credenciado a SSP/SC n!! 154/93 - Sigilo' Absoluto·

DISK ASSISTÊNCIA DOM

376 ..088
9905-6797

� 00 PeIias e C!meto
.

. Compacta0ores oe Solo ServiíOS çom Retroescavadeiras

Co�caíão de Tubos de Concreto' Tratores e Esteiras

, Remo(ão de Rochas 'Caminhões Basculantes

Drenagem Compressores deN

Pavimenla�o cllaplas loteamentos com�letos

Rua José Narlock, 2655, Ana Paula IV· Jaraguá do Sul

Ven�a �e �ro�U!o! erOttcO!
,

(47) 370-9068
G\:I'� sac@.sexshopjaragua,com,br

Mal. Deodoro da Fonseca,320(calçadão)
Centro Comercial Fali 1°piso sl:36

Tudo para seu lar e. sua festa!

A melhor carne da região

275-3114
Rua José T. Ribeiro, 540 - Ilha da Figueira

<'

Promoção R$ 390,00 à vista

275-2124
Augusto Flor
Técnico

·9975-0045
Rua João Planinchek, 27 - sala 3 - Jaraguá do Sul- se

,

Centro de Formação de Condutores ASSISTÊNCIA TÉCNICA EXPR�SS
- 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.-SO

(47) 376-3684
9975-0200

.s

LOCAÇÃO E COM. DE EQUIPAMENTOS
PARA CONSTRUÇÃO CIVIL

r
R. 288 Otto Mayer, 66 . Vila Lenzi • (próximo a papelaria bom preço) :: Jaraguá, do Sul - se

Tratar c/Bruno 9997.2569/ 9917.9859
Rua Gumercindo da Silva, 616 - Centro

, ENTRE EM
CONTATO COM UM

DE NOSSOS
REPRESENTANTES
PELO TELEFONE

3711919

CÃO DEAÇÚCAR
-PETIHOP

Venda de filhofes
Pood/e

_

Boxer
.

, Dachshund (Colap)
Lhas8,Apso
Yorkshire
Pinscher
Hamsfer(47) 275-3351

Rua João Planincheck, 1820 • Jaraguá Esquerdo· Jaraguá do Sul

DlSK ÁGUA
DlSK GÁS

PARA COMPUTADORES,

,- ATENDE-SE EM EMPRESAS OU À DOMiCíLIO -

•. FONE/FAX (47) 275-1555
GEL. 8412· 8518

"".� Email: apoiobnu@terra.com.br

REDES-MANUTENÇÃ�:-"ENDAS __

:

POUSADA COM ACOMPANHANTE
Aline - mulata 23 anos

Dàni - 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

Precisamos de garotas para trabalhar acima de 18 anos

275-0052

SÓ PORTAS
Serviços Automotivos

InstaI. de alarme em motos - Regulagens
Embuchamento (troca de pino)

Maçaneta - Máq. de vidro - Alafine
Trava e vidro elétrico - Borrachas

(47) 275-6655
Rua Preto Waldemar Grubba, 2391

www.soportas.com.br
e-mail: jaraguadosul@soportas.com.br

"Não perca tempo
garanta o seu anúncio

na Nossa Lista.
Tr: 370-6649
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