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Ação de Saúde Pública leva

orientações àcomunidade deJS

César Junkes

No dia Mundial da Saúde, população recebeu orientações sobre prevenção e tratamento de doenças corno
câncer através da Secretaria de Saúde e seus parceiros. PÁGINA 9

Ma1weedefende hoje a liderança
do estadual contra o JEC

Prccessamentc e Serviços Contabets SIC lUla

J1·1846, www.proseIV.ent.br

Alexandre Bcqo

Equipe treinou na tarde de ontem para conter a forte marcação da equipe de Joinville e espera manter a

liderança do estadual Página 11
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Álexandre Bago

Senador Jorge Bornhausen esteve

em Jaraguá do Sul explanando
sobre o desenvolvimento das

ações pré-convenções e

estratégias de campanha.
PÁGINA 3

PM vai fiscalizar
mais rigorosamente o

transporte especial
PÁGINA10

Atleta de Jaraguá do Sul

representa o Brasil em

Jogos da Juventude
Italiana
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Inovação à frente das normas

* ÁUREA RANGEL,

r

;; ,

A fixação de padrões com o objetivo de garantir a qualidade,
a racionalização, a segurança e a uniformidade do produto
industrial é um dos principias mais importantes para o

desenvolvimento de uma verdadeira economia de mercado. A

normalização técnica formal é também um importante
instrumento de informação e credibilidade dos materiais

produzidos pará uso da socieçlade.,· ,

No Brasil, a Associação Brasileirade Normas Técnicas (ABN1)
é a entidade responsável em fomentar e gerir o processo de

notmalização no País. Entidade privada, sem fins lucrativos, é

reconhecida pelo poder público para atuar nesse campo. Isto

significa que, para obter a padronização de um produto, a empresa
interessada pode encaminhar formalmente à entidade a solicitação
de elaboração de uma norma para um determinado material.

Na estruturada associação, comitês divididos em vários setores

analisam e debatem os itens que enviados pelas empresas no âmbito
dos pedidos de normalização. Estes comitês são formados por
diversos grupos, incluindo fabricantes, governo, entidades e

instituições e centros de pesquisa. Após concordância, a norma

de um produto é submetida à consulta pública. Estes

procedimentos chegam a levar mais de dois anos para ter um

fim.

Entretanto, a exigência de produtos normalizados e certificados

pela ABNT nas áreas pública e privada não é regr� Muitos órgãos
públicos, prefeituras - estas, através de licitação - e empresas
privadas do País os adquirem sem demandar a normalização do

produto pela entidade. Em alguns casos, estas instituições possuem
as suas próprias especificações de produtos ou se utilizam de
normas conferidas por outros institutos independentes de

normalização. É o que acontece, por exemplo, na área de

transporte.
.

Embora isso possa parecer, num primeiro momento, um fato

que gere certa dúvida com relação ao processo de escolha de
material e, obviamente, de sua qualidade, esta prática acontece, na

maioria das vezes, porque nem sempre os produtos normalizados
atendem aos interesses'de quem quer os utilizar, fazendo com que
recorram a outros parâmetros. Há materiais, por exemplo, que
transcendem as especificações e normas padrões utilizadas. Ou

seja, possuem qualidade superior a outros materiais

convencionalmente adotados e normalizados no mercado.

Alguns destes materiais de alto padrão já até tiveram as suas

especificações básicas aceitas através de outros produtos.
Aperfeiçoados, agora têm muito mais atributos. Entretanto,
enquanto aguardam a sua normalização, são utilizados no mercado
com alta eficiência.

>}ssini� conclui-se que a normalização tem o seu papel de
, ptitp.ar pela qualidade dos produtos oferecidos à sociedade ou

qâe �êtã? fruto de uso dela. No entanto, à medida que a evolução
,

tet:9;91óiica e científica avança_e claramente se vê em um produto
rh�lh'6i'aplicabilidade em benefício de todos, não há por que
fà:�'éF éqm .que. materiais comprovadamente aperfeiçoados
�guardem por ióngo tempo a definição de processos de apreciação
e análise. Assim, o sistema de normalização deve ser ágil para
identificar, reconhecer e estabelecer normas para os produtos e

, itens de ponta: contribuindo para o avanço do País no campo da
, inovação, da tecnologia e da qualidade.
* ÁUREA RANGEL É QUfMICA, MESTRE EM ENGENHARIA DE MATERIAIS E PROPRIETÁRIA DA HOT LINE.
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Valorização dos Idosos

tvI4t..-ME- Qt.JE::R...

MóL,.-Mr::.-Q....ER".
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Esta semana a Prefeitura

deJaraguá do Sul. lançou a

sa Campanha de Valo

rização da Terceira Idade,
que, este ano enfoca a"/
questão dos maus tratos

cometidos contra as pessoas
idosas. Esta semana, os

municípios da microrregião
do Itapocu também deram são os maus tratos sofridos

início a vacinação contra a pelos idosos. A partir dessa

gnpe, destinada' exclu- campanha, a administração
sivamente aos idosos e pública municipal pretende
antecipando a campanha ter conhecimento dos casos

nacional de prevenção á ocorridos no município
gripe entre a população com para as soluções que se.
idade acima de 60 anos. fazem necessárias. Afinal, a

Somente estas duas atitudes partir do Estatuto do Idoso,
demonstram o grau de promulgado pelo governo

envolvimento, tanto do po- federal, os agressores estão

der. público municipal sujeitos a penalidade da lei,
quanto do federal, nas qu� promete punir inclusive

políticas públicas de aten- com prisão quem não

dimento ao idoso e no es- respeitar a lei.

forço em prestar um aten- A recente criação do

dimento adequado e huma- Conselho Municipal do Idoso

nizado ao contingente de também é mais uma vitória

idosos de nosso país � de para a comunidade com mais

n�so município. ..... de 60 anos de Jaraguádo Sul,
.

.

A Campanha, de Valo-: . Uma cidade que, sem Qúvida,.
rização do Idoso deste ano tem muito exemplo a dar no

enfoca um dos assuntos que se refere ao tratamento

mais delicados a serem dispensado is pessoas da

tratados pela sociedade, que terceira idade. De acordo

r Infelizmente, em
.

todo oplaneta, ainda
sefaz necessário a

intervenção da lei
para que os direitos

dos idosos sejam
respeitados. I.J

com dados da Secretaria

Municipal de Desenvol

vime�to Social, o município
conta com aproximadamente
oito mil pessoas na faixa etária

denominada de terceira idade
e juntamente com estimativas

mundiais, esse número tende
a crescer ainda mais já que
estimativa de vida do brasileiro

tem aumentado em virtude dos

. avanços da ciência e da

medicina.

Infelizmente, em todo o

planeta, ainda se faz ne

�essária a intervenção da lei j
para que os direitos dos idosos

sejam respeitados. Infe

lizmente, muitos filhos não se

deram conta de suas obriga
ções e insistem em manter um

comportamento que não

condiz corv a relação de amor

e afeto que deve existir no seio

de uma verdadeira família.
Com a aplicação de politicas
públicas de defesa dos direitos

dos idosos, muito se avança
nessa questão de valorização
da pessoa humana, em �

,especial àquelas que já
contribuiram de forma

significativa com a formação.
da sociedade atual.
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DINHEIRO PARA FLAGELADOS

O líder do Pp, deputado Joares Ponticelli, lamentou a,

postura "ausente, omissa, incompetente e inoperante"
do governa,dor do Estado em relação ao atendimento

às vítimas do furacão que atingiu o Sul Catarinense há

mais de uma semana. Joareslembrou que, "certamente

traumatizado pela péssima repercussão que teve no

caso do apagão em Florianópolis, em outubro do ano

passado, quando se omitiu fugindo paraJoinville", o

governador "se apressou dessa vez e no domingo
seguinte ao furacão já estava em Criciúma". Na ocasião,
o governador prometeu a imediata liberação de R$ 1

milhão para atendimento emergencial aos atingidos.
'Já são passados 10 dias e nada foi feito

..
O dinheiro

prometido não chegou no Sul e ninguém falou mais

nada. É incrível", concluiu.

PT DEFINE PRÉ-CANDIDATO
O PT de Massaranduba indicou o ex-vereador

a Giovanni Sidney Tonet como pré-candidato a prefeito
para as eleições deste ano. O professor e presidente
do partido, Rodolfo Stringari, resolveu declinar de sua

pré-candidatura, colocando seu nome à disposição para
compor a chapa majoritária na condição de vice

prefeito, ou mesmo para concorrer ao cargo de

vereador, visto que o PT aguarda posicionamento de
outras siglas para uma eventual coligação. "Neste

momento, a única certeza que temos é de que o PT
está forte e unido e terá candidatura própria para as

eleições deste ano", enfatizou o presidente do partido,'
demonstrando otimismo diante da união e disposição
dos petistas em conquistar a prefeitura do município,

CURSO DE CAPACITAÇÃO
O curso Intensivo de Marketing Político que
prepara candidatos e assessores com as mais

modernas técnicas disponíveis nó mercado está
com as inscrições abertas para os dias 16 e 17 de .

abril, em São Paulo das 10 às 17 horas, no Hotel
Íbis Congonhas (próximo ao Aeroporto de

Congonhas, na Zona Sul da Capital paulista). As

inscrições vão até o dia 12 de Abril (segunda-feira),
ou até esgotarem as vagas, que são limitadas. Para

inscrever-se, acesse o site www.marcoiten.com. Os
temas abordados são: planejamento para a

campanhá eleitoral, organização eficiente e de b;Uxo
custo' e 'nichos eleitorais e formas de agregação
de votos'.

.

FRASE:�
''A política permite que façamos as discussões e

negociações até o último segundo, por isso vamos

trabalhar com calma até as eleições", salienta o

deputado Paulo Bauer.

POLÍTICA
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br-
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• ENCONTRO: REUNIÃO FOI REALIZADA NO DIRETÓRIO DO PFL, NA TARDE DE TERÇA-FEIRA

Senador critica governo Lula
durante reunião com PFL local

Servidores .municipais terão _8,5% de aumento salarial
]ARAGuA DO SUL - mentes atualmente em semanais, por exemplo, Justiça e Redação Final,

Depois de receber os vigor. A votação foi não recebe o vale ali- Lia Tironi (PSDB), argu-

pareceres favoráveis das efetuada na reunião de mentação. Para ter direito menta que o projeto foi

comissões de Legislação, segunda-feira e Contou a este benefício tem contar votado em regime de

Justiça e Redação Final e. com aprovação quase que com 30 horas de trabalho urgência, pois no.

de Finanças e Orçamento, total, pois o vereador José por semana. Há outros próximo mês o reajuste
foi apreciado e votado em Pendiuk dos Santos (Zé pontos a serem discutidos. já será aplicado aos

plenário o projeto de lei Padre), PT, absteve-se do na área de segurança no salários 'dos servidores.

número 31, de'autoria do voto. trabalho também, as- (FR)

]ARAGuA DO SUL - O

senadorJorge Bornhausen

esteve terça-feira nos

municípios de Campo
Alegre, Rio Negrinho, São

Bento do Sul, Jaraguá do
Sul e Guaramirim, para
contatos e reuniões com

prefeitos e liderança
politica do Norte e

Nordeste do Estado. Em

Jaraguá do Sul, reuniu-se

com o diretório municipal
do PFL para discutir

questões relacionadas às
.

eleições' deste ano,

especialmente sobre o

desenvolvimento das ações
pré-convenções e estra

tégias de campanha.' O

encontro contou com a

presença também do

deputado federal Paulo

Bauer (PFL), presidente do
diretório municipal do

partido, Valdir Bordin, é

demais lideranças.
Na oportunidade, o

senador teceu críticas sobre

Executivo.

O projeto concede

reajuste de 8,5% aos

servidores municipais da

administração direta, au

tarquias e das fundações
públicas, estatutários e

celetistas, ativos e inativos,
a partir de 1 de abril de

2004, sobre os venci-

Alexandre Bago

Bornhausen, Bordin e Bauer criticam a situação política
a situação política e que venho frisar aqui em

econômica do País, além Jaraguá do Sul é que as

de ter mencionado a negociações sobre pos
questão das alianças síveis coligações de

partidárias. "O PFL ocupa pendem da peculiaridade
a posição de oposição em �o Município. Em Barra

nível nacional e estadual e Velha, PFL está com PP;
estamos assumindo este

papel de forma bastante
. responsável, pois não

estamos nas ruas fazendo

piquete contra o governo,
muito pelo contrário. O

em Araquar i, com

PSDB; J oinville ainda

não tem definições e, aqui
em J araguá do Sul, estou

certo de que a executiva

está efetuando as

conv.ersações para de

terminar as uniões e iniciar

os planos de governo",
destaca,

Em âmbito nacional,
na opinião de Bornhausen,
o que o PFL está efe

tuando é uma oposição
inteligente, pois não

assumem posição radical.

"O que o Brasil enfrenta

hoje não é uma crise

institucional, mas uma crise

de autoridade porque o
.

presidente não é uma

pessoa qualificada. Não
estou me referindo a

diploma, mas a estudo.

Nós queremos que o

presidente governe e por
isso o partido está tra

balhando de forma res

ponsável. Não queremos
transformar o sentimento

de frustração das pessoas
com relação a este governo
em indignação", argu
menta.

sistência social, mas não o

poder público não abriu

espaço para o diálogo -

critica o vereador. Zé

Padre entende qu� o

reajuste salarial deveria ser'
de 12%, mais 3% para os

benefícios.

O presidente da

Comissão de Legislação,

(FABIANE RIBAS)

Antoio-r.ed&@ .

'(jomlúd�wfllto'lYdb'$W.6�t

�VIAÇA� CANARINHO-=à\lI-.---
:Uma 'Trh�sportadora de ViJJ. G ..

Lazer· Turismo .. Fretamento
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.SUCESSO: COMERCIANTES SATISFEITOS COM AS VENDAS DE CHOCOLATE PARA ESSA PÁSCOA

Venda· de chocolate

c em relação ao

o

J araguá do Sul -

Pesquisar antes de

comprar. Essa é a melhor

opção para quem quer
fazer suas compras de
Páscoa sem correr o risco

de gastar demais. Os

preços não diferem muito

de um ponto de venda

para outro, mas quem não

faz questão de marcas
tradicionais encontra

chocolate a preços mais

baixos no Mercado

.

Público Municipal.
Os grandes super

mercados estão ofere

cendo chocolate das mais

variadas marcas e preços.
As marcas mais famosas e

conhecidas são mais caras,
mas já é possível encontrar

ovos de chocolate de

marcas praticamente
desconhecidas: Aliás, a

diversidade de marcas tem

sido cada vez mais

expressiva e, de acordo

com os consumidores, é

possível encontrar pro
dutos de boa qualidade
mesmo fora das marcas

tradicionais.
O operador de

:e

:11

ri

ri

B

B

o

e

a

s

1

1

ano

Ribeiro de Macedo busca qualidade e preços baixos

máquina Vilson Ribeiro de

Macedo, 36 anos, afirma

que costuma pesquisar os

preços antes de comprar e

também avaliar a qualidade
do produto que está

levando. "Não basta ter

uma embalagem bonita. É
preciso também ter preço
razoável e qualidade",·
ressalta Macedo, que
aproveitou a manhã de
ontem para comprar os

chocolates de Páscoa para
sua filha de nove anos. Já
o contador Evandro

Pereira, �7 anos, admite

que não costuma fazer

pesquisa de preço porque
compra somente o

básico. "Tenho apenas
dois filhos e não costume

comprar muita coisa",
resume.

De acordo com o

gerente comercial de um

grande supermercado de

J araguá do Sul, Sérgio
Kuchembecker, as vendas
este ano apontam um

crescimento real de 15%
ern relação ao mesmo

passado
período do ano passado.
O gerente atribui esse

incremento na

comercialização de
chocolate e ovos de Páscoa
a uma exposição bem feita,
preços competitivos e

condições favoráveis de

pagamento.
Ainda de acordo com

Kuchembecker, até

domingo passado o

incremento nas vendas
em relação ao ano

passado já era de 28% e

na segunda e terça-feira
desta semana passou para
35%. O gerente avisa que
o consumidor que deixar
as compras para a última
hora corre o risco de não

encontrar. a mesma

variedade até agora
disponível. "Já fizemos

reposição de produtos",
_

alerta o gerente. Este ano,

segundo ele, foram

comprados nada menos

que 120 mil unidades de
chocolate para a Páscoa,
um total 15% maior do

que foi disponibilizado
ano passado.

(MHM)

Centroweg qualifica seus alunos com programa do Sesi
J araguá do Sul - A

Weg incluiu o Programa
Industrial de Talentos,
desenvolvido pela área de

Educação do Se si, na

grade curricular da sua

escola profissionalizante,
denominada de Cen

troweg. A primeira aula

aconteceu no dia 16 de

março,
O Centroweg foi

criado há 35 anos com o

objetivo de qualificar
jovens da comunidade e

prepará-los para atuar

profissionalmente na

empresa.
Atualmente, à escola

.

conta com 221 alunos que
foram selecionados através

de testes rigorosos. "Incluí
mos o Programa Se si

Indústria de Talentos em

nossa grade curricular para
que os alunos possam
desenvolver uma visão

global da mecânica e

eletrônica já no início do

curso", afirma Natalino

Petry, chefe do Cen

troweg,
O Programa é desen

volvido na escola da

empresa e está atendendo

quatro turmas iniciantes,
num total de 73 alunos.

O Sesi Indústria de
Talentos é uma iniciativa do
Sistema Fiesc, desen-

.

volvido pelo Sesi com o

apoio da indústria em

Jai:aguá do Sul, Joinville e

Florianópolis, com o

objetivo de proporcionar
a formação do conhe-

cimento tecnológico a

crianças e adolescentes.

São utilizados materiais

desenvolvidos na Dina
marca com estações de
trabalho criadas exclu-

COMERCIAL

PARALELO

sivarnente para o

Programa, com compu
tadores e kits de mon

tagem para cada quatro
alunos.

(MHM)

PARTICIPE!

"Ele dá generosamente
aos pobres, e a Sua

bondade dura

para sempre;"
2 Coríntios 9:9

Rua: Max Wilhelm, 289
Baependi I daraguá do Sul - se

Fone: (47)370-6180
www.casadeoracao.com

RENDA
Os brasileiros consumiram, no ano passado, R$ 25,8
bilhões a menos do que em 2002. Em termos reais,
o consumo das famílias caiu 3,3%. Foi a maior baixa
desde que o IBGE começou a pesquisar esse dado,
em 1990. No mesmo período, o Produto Interno
Bruto registrou queda de 1,5%, indo para R$ 8,565.
A participação do consumo das famílias, que era de

58;03% do PIB em 2002, caiu para 56,93%. (Agência
Folha).

CUSTO
Brasil e Polônia pagam mais em reagentes e

equipamentos para pesquisa do que Estados Unidos
e Alemanha. A diferença de valores em alguns itens é

expressiva. Segundo uma pesquisa realizada nos quatro
países pela revista Nature, com cientistas que
consomem os materiais de laboratório e compram
equipamentos usados nas pesquisas, a situação é

desfavorável para as duas economias mais pobres do

quarteto. Entre Brasil e Estados Unidos, a revista
listou 12 produtos muito utilizados nos dois países e

descobriu que os brasileiros pagam menos em apenas
um deles, no cloreto de sódio da empresa Promega,
cujo quilo custa US$ 38 para os norte- americanos e

US$ 35 por aqui. Nos outros 11 produtos, os

brasileiros têm que pagar mais, como no quilo do
extrato de levedura produzido pela Sigma-Aldrich,
que custa quase 70% a mais para os brasileiros. Na

Europa, os pesquisadores poloneses ouvidos

preferiram acreditar que a integração por meio da
Comunidade Européia possa ajustar um pouco
melhor os preços.

TURISTAS
Banco Central apurou crescimento de US$ 210 milhões
em comparação aos meses de janeiro e fevereiro do
ano passado. Só neste período, o turismo já gerou um

superávit de 'US$ 195 milhões para o Brasil. O Banco
Central divulgou recentemente, crescimento de gastos
com turistas estrangeiros no Brasil. No primeiro bimestre
deste ano, os visitantes gastaram US$ 571 milhões, quando
no ano passado este valor foi de US$ 361 milhões, um

aumento de 58,17%. Em sua nota sobre o setor externo

á imprensa, o órgão divulgou um superávit de US$195
milhões na receita de serviços, o que significa que os

estrangeiros gastaram este valor a mais aqui do que os

brasileiros desembolsaram no exterior.No mês de março,
até o dia 24, o saldo favorável já atinge US$ 76 milhões.

TURISTAS 2
Em janeiro deste ano.o Banco Central já havia divulgado
recorde histórico nestes gastos para o mês, que resultou
num superávit de US$ 100 milhões - os gastos de

estrangeiros somaram US$ 296 milhões. Para o chefe
do Departamento Econômico do Banco Central,
Altarnir Lopes, estes números podem crescer ainda mais. !
"O turismo pode ser um grande setor de

desenvolvimento para o Brasil", afirma. Ele acredita que
ainda há muito a explorar para que o turismo seja um

captador de divisas alt�mente significativo para a

economia brasileira. As quantias divulgadas pelo Banco

Central são relativas a viagens internacionais apuradas
segundo trocas cambiais oficiais feitas no Brasil e gastos
em cartões de crédito internacionais,
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o Hospital São José necessita de sangue tipo 0+ ou

0- para o Sr. Vanderli Antunes de Araújo que está

internado na UTI do Hospital em Jaraguá do Sul.

Quem puder favor entrar em contato diretamente no

Hospital ou pelo telefone (47) 376-2083 (familiares).

OBRAS
O secretário de Desenvolvimento Municipal,
Humberto Travi, informa que a prefeitura jaraguaense
inicia mais duas obras de pavimentação asfáltica na

próxima semana: uma na Rua .Ângelo Tancon (2.310
rn"), na Ilha da Figueira, com investimento de R$
87.569,27; outra na Rua Gustavo Hagedor_n (3.713
m"), na Vila Lenzi, no valor de R$ 140.972,84. Com

financiamento do Badesc, as obras serão executadas

pela Engepasa.

MODA
Acontece nesta segunda-feira, dia 12, a partir das 20

horas o 26° Painel de Moda no auditório da Unerj.
Com 15 anos de atividades o Painel de Moda

conquistou significativo espaço nos meios de moda,
atingindo em sua última edição mais de seis mil pessoas

ligadas a moda. Nesta edição o Painel de Moda

percorrerá 32 cidades apresentando o tema "A

Materiali'zação do Conceito Moda Brasileira e a

Identidade sob.a Óptica Mundial", verão 2005/2006.
A apresentação será em vídeo, slides e em data shaw,
abrindo discussão em torno das novas formas de

pesquisa, leitura das tendências, busca de identidade
da moda brasileira, novidades que o mercado espera,
e a roupa como informação do tempo e designo

VITRINISMO
O Senac de Jaraguá do Sul promove a partir da próxima
semana o curso de vitrinismo nas dependências da

escola. Serão abordados temas referentes ao que é o

vitrinismo e sua evolução, o marketing, decoração,
exposição e projeto. O palestrante será Marcelo Fortes,
profissional da área de vitrinismo/visual há quatorze
anos. O curso acontece de 12 a 16 de abril, das 19h
às 22 horas. O investimento é de R$ 115,00, estando
incluso material didático, bloco, apostila, caneta e pasta.

,I
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• VALORES: PENSIONISTAS SÃO RESSARCIDOS DA COBRANÇA INDEVIDA DO FUNDO DE PENSÃO

Prefeitura devolve dinheiro
de aposentados e pensionistas

Jaraguâ do Sul- Os 146

aposentados compare
ceram no Pavilhão A do

Parque Municipal de Eve-!
ntos na manhã de terça
feira para o ressarcimento

dos 10% cobrados inde
vidamente desde 1995 pela
administração municipal.

De acordo com o

prefeito Irineu Pasold este

dinheiro é retroativo apenas
aos últimos cinco anos e foi

entregue ou depositado na

conta dos beneficiados. Os

valores variaram de R$ 100

a R$ 14 mil, sendo que o

valor total ficou em R$ 885

mil. "Todos os valores

foram reajustados de acor

. do com o INPC (Índice
Nacional de Preços ao

Consumidor) e o dinheiro
foi repassado a todos os

"Fiquei feliz com o

ressarcimento. Acho que nada
mais justo recebermos este

dinheiro que era nosso pois foi

des-contado do nosso salário .

Colo-carei este dinheiro na pou
pança que me ajudará no fu

turo", afirma, Pedro de Araújo,
motorista aposentado

conta.
leão

unto que você definitivamente
sabe e nem quer sober como
ausências. Sé]o de recursos

s�; de inteligência ou de amor.

ti r isso, pode ser que você esteja
especialmenlt�. �vel a essas sinalizações ... E se

irrite com elos. Respire fundo e medite: vale o pena
se estressar?
Vi
O
M

� ótico, mas só poro os outros?

r, êns! Organizado, previdente,
, você não se deixo abalar por

. Sigo suo rotina em paz,
oc pilada de meditação e

apren jzo�� ronto: você vai ter 24 horas

Pensionistas receberam valores entre R$ 100 e R$ 14 mil

aposentados e pensionistas
ao mesmo tempo e cada
caso avaliado indivi

dualmente", declarou

Pasold.

Segundo o prefeito o

período anterior poderá
ser cobrado caso o Con

gresso Nacional aprove o

projeto de lei que prevê o

direi to de recorrer de

cobranças indevidas num

"Esse dinheiro nos foi descontado

ilegalmente. É certo que
recebamos dé volta corrigido.
Trabalhamos e merecemos

receber. Com este dinheiro vou

poder juntar a outro tanto que já
tenho guardado para poder
construir minha tão sonhada casa",

jjclara a professora aposentada
Iolanda Sbarçlellati

prazo de até 10 anos. Caso
isso aconteça muitos apo
sentados terão mais

dinheiro para receberem.
A cobrança indevida

teve início em 1998, na

administração do ex

prefeito Durval Vasel,
quando a prefeitura,
através de lei municipal,
iniciou a cobrança de

10% dos aposentados
que seriam repassados
para o Fundo de Pensão

da Prefeitura. Um dos

aposentados .entrou na

Justiça contestando esta

lei e ganhou a ação.
Depois disso a prefeitura
decidiu rever todos os

casos e entregou o

dinheiro aos aposentados
esta semana.

(CG)

" Sou pensionista, e recebo o

dinheiro do meu marido que já é

falecido, mas trabalhava como

operador de máquinas ria prefeitura.
Com este dinheiro poderei pagar
umas contas e oferecer aos meus

filhos alguns cursos que eles queriam:
fazer, mas.que até então eu não tinha
dinheiro disponível para pagar",
conta a pensionista Leni Machado
de Oliveira.

bocontobcs enquanto os outros piram por of.
libra
Acod
Você

Ai�iç- em nôo se irritar com o

falfã e Iqênclo das pessoas. Nõo

�o:�t)lod��j!coião físim nem a de filosofia:
exercite o corpo e a mente, assim você ganha
energia poro passar nas proves e ainda leva mais
uma estrelinha,

�
que você tem mais humores que
.-

. E hoje pode ser que você se

estados de espírito: alegria,
õo e por aí vai. Peno que lssoo

im se r�ndardojeitoquevocêgosta.
Cuidado p�--"-.n9A compensar a frustração
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• FÉ: COMUNIDADE DO RIO MOLHA É CONSIDERADA A MAIS RELIGIOSA DE JARAGUÃ DO SUL

Procissão no Rio Molha deve
reunir cerca de 5 mil pessoas

J araguá do Sul - Ano

passado, aproximadamente
cinco mil pessoas acom

panharam a procissão, ou

caminhada penitencial,
.

promovida pela Paróquia
São Sebastião em direção a

Igreja do Rio Molha. A

procissão, de acordo com o

padre Sildo César da Costa,
é o ponto alto da' pro
gramação da Semana Santa.

Começa às 5 horas, com

saída da primeira das 14

grutas que representam o

calvário de Jesus Cristo, mas

bem antes desse horário o

local, considerado um ponto
de peregrinação religiosa, já
estará recebendo os fiéis.

"Muitas pessoas chegam a

partir da meia-noite. O salão

da Igreja estará aberto com

serviço de café para os fiéis

peregrinos", enfatiza padre
Sildo.

A caminhada penitencial
em direção a Igreja do Rio

Molha, mais. especi
ficamente até a Gruta

Nossa Senhora de Lourdes,
vem sendo realizada há sete

anos. De acordo com o

jornalista Flávio José, a

procissão era promovida
pela Igreja Rainha da Paz,

Gruta no Rio Molha atrai milhares de fiéis
César J unkes

na Vila Nova, e somente há

três vem sendo coordenada

pela Paróquia São Sebastião.
"A primeira procissão foi

realizada com umas 10

pessoas e um rnegafçrie
amarrado em um bastão",
recorda Flávio José, que
atribui o sucesso do evento

ao forte espírito religioso da
comunidade do Rio Molha.

O aproveitamento do
local como espaço para o

turismo religioso é bem
visto pelo padre Sildo, que

pretende, segundo ele, falar

com o prefeito Irineu Pasold

para solicitar a construção

de uma sala, anexa à Gruta,
onde se possa guardar as

inúmeras oferendas depo
sitadas aos pés da imagem
da Santa.

A Gruta Nossa

Senhora ,de Lourdes foi

construída há 34 anos pela
própria comunidade do

Rio Molha. As grutinhas
que representam o calvário

de Jesus Cristo foram

colocadas ao longo da

estrada geral há sete anos.

Quem cuida da limpeza e

conservação das mesmas

são os moradores, que
também colaboraram na

compra das imagens
esculpidas em madeira que
ornamentam as grutas.

A aposentada Anas

tácia Krause, 74 anos,

comenta que a procissão
é esperada por todos com

muita alegria e ansiedade.

Nascida no Rio Molha, de

onde nunca saiu, Anastácia

lamenta não ter mais

condições de acom

panhar a procissão por

problemas de saúde que a

impedem de andar. "Mas

vou à missa e acompanho
tudo aqui da minha

varanda", afirma Anas

tácia.

O responsável pela
limpeza da Gruta Nossa

Senhora de Lourdes,
Adalberto Meyer, passou
toda a semana limpando e

arrumando o local. Aos 58

anos de idade, Meyer foi
um dos moradores que

ajudou a construir a Gruta,
que ontem, em função da

estiagem, estava pra
ticamente seca. Nor

malmente, a água escorre

límpida e fresca de uma

nascente que existe no

local.
(MARIA HELENA DE MORAES)

Programação da Semana Santa
Além da procissão ao

Rio Molha, a Paróquia
São Sebastião está

oferecendo aos seus fiéis

uma série de atividades

religiosas em função da

Páscoa. Hoje tem

confissão das 8h30 às 11 h

e das 14h às 16 horas. Às
19h30 acontece a

Celebração da Ceia do

Senhor, cerimônia do

Lavapés e adoração,
quando a comunidade

está convidada a levar

alimentos para o

ofertório. Amanhã, sexta

feira santa, as confissões
estão agendadas para o

período das 7 às 11 horas.
Às 15h30, acontece via
sacra com a participação

.

Flávio Brugnag
Sucesso da procissão se deve ao forte espírito religioso da comunidade jaraguaens

dos jovens, adolescentes e

crianças, . seguido da

Celebração
I

da Paixão do
Senhor e procissão do
Senhor morto. Já no

sábado de Aleluia, ou

sábado Santo, estão

previstas as confissões, das
8 às 11 horas e vigília
Pascal, às 20 horas. No.

domingo, dia

ressurreição de Cristo,
procissão e missa a partir
das 6 horas.

(MHM)

da
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Inaugurada nova Área de

Lazer e Convivência no

Colégio Marista São Luís.
Aconteceu na última'sexta-feira, 02 de abril, a

inauguração da Nova Área de Convivência do

Colégio Marista São Luís,

Estiveram presentes além de autoridades do

município, representantes da Província Marista do

Brasil Centro Sul, alunos, pais, ex-diretores e o Ir .

Expedito Leão, um dos primeiros Irmãos que vieram

para Jaraguá do Sul na década de 40 e iniciaram as

atividades no Colégio.
Esta área, num total de 930m2,foi projetada pelas

arquitetas Simone A. Mattedi e Cibéle Ristow

Wodzinsky e as obras executadas pela PROMA.

"Tudo foi amplamente estudado para o melhor e

mais consciente aproveitamento dos espaços. O

resultado é percebido em conforto e funcionalidade

para os alunos, que tem espaços privilegiados",
comenta o diretor geral, Irmão Evilázio Tambosi.

Alunos Maristas participaram
da Páscoa/ jovem

Nos dias 03 e 04 de abril, aconteceu na cidade de

São Bento do Sul um encontro para jovens integrantes
dos Movimentos EDA e REMAR dos Colégios Maristas

de Jaraguá do Sul e São Bento do Sul e do Colégio
Santos Anjos de Joinville que também adotou o projeto,
do Colégio São Luís participaram 20 jovens.

Durante o encontro os jovens puderam participar
de momentos de integração, reflexão, dinâmicas e

principalmente a celebração que revive a Paixão, morte

e ressurreição de Cristo.
O objetivo maior deste encontro é convidar o jovem

a ser mais Cristão, conscientizando que pela Páscoa

devemos sair Ressuscitados para um modo de vida mais

responsável, com iniciativas que promovam o bem

comum ..

FALECIMENTOS

Faleceu às 14:30 horas de 05/04 o Senhor Ingo
Dalman com idade de 59 anos, deixando enlutados
a esposa, 4 filhos, 2 genros, ). nora, 5 netos, sogra,
irmãos, cunhados e demais parentes e amigos. O

sepultamento foi realizado em 0'6/04 às 15:00 horas,
saindo o féretro do Centro Comunitário Rio da
Luz Vitória seguindo para o Cemitério Rio da Luz
Vitória.

Faleceu às 03:50 horas de 06/04 a Senhora Paula
Balman Kluck com idade de 87 anos, deixando
enlutados 4 filhas, 1 filho, 1 genro, noras, netos,
bisnetos e demais parentes e amigos. O sepultamento
foi realizado em 07/04 às 09:00 horas, saindo o

féretro da Igreja Evangélica. Luterana da Paz

seguindo para o cemitério de Jacuaçu.

Faleceu às 14:30 horas de 06/04 a Senhora Alida
Hass de Souza com idade de 86 anos, deixando
enlutados filhos, genros, noras, netos, bisnetos,
trinetos e demais parentes e amigos. O sepultamento
foi realizado em 07/04 às 16:00 horas, saindo o

féretro da sua residência em Santa Luzia seguindo
para o Cemitério de Santa Luzia.
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fotos: DivulgaçãoNolkswagen do Brasil Pois bem, quando se fala em produto inovador no segmento,
certamente o Fox é o primeiro a vir à cabeça. Ele foi
desenhado dentro do conceito "ao redor do passageiro", ou

seja, o espaço interno, a ergonomia e a praticidade destinados
aos ocupantes foram as principais preocupações dos projetistas
ao des�nvolver um carro compacto, mas 'que fosse
extremamente espaçoso a um baixo custo. O que faltava no

entanto, era justamente o ítem praticidade. Oras, é claro que
um carro de quatro portas facilita a vida de todos a bordo

agilizando entrada e saída dos passageiros. Eis que agora, cinco
meses depois do lançamento, foi apresentada a versão de

quatro portas, que aliás, serviu também para melhorar em

muito o visual externo do carro. O pequeno Volks ganha mais

personalidade e equilíbrio no seu desenho, <{).e lembra um

monovolume.
Para a adoção das portas traseiras, que abrem em 68°, a coluna
B teve de ser redimensionada.Zücm à frente.

Internamente, nada mudou e o que mais
chama a atenção é o sistema ARS, que
permite aumentar ou diminuir, por meio de
trilhos longitudinais, o espaço para os

passageiros do banco traseiro. Outro

aspecto positivo é a existência de 18

porta-objetos espalhados pelo carro,
entre eles, quatro porta-bebidas.

Quanto à dirigibilidade, ponto alto do

modelo, não 'chegou a ser alterada pelo
peso extra das duas novas portas e nem

, mesmo o desempenho chegou a ser

prejudicado.
O acabamento iriterno é bom, mas a

predominância de plástico cansa e

Simpático: as portas traseiras, que, além de fazer
luz ao slqgan "compacto para quem vê, gigante para
quem anda e mais fácil para quem entra", tornam o

desenho do modelo mais harmonioso

Estar presente no mercado que representa cerca de
70% das' vendas de veículos no País, é primordial
para ,as montadoras, especialmente depois das
amargas perdas sofridas nos últimos tempos. Essa

situação aliás, parece estar começando a mudar a

partir de agora, portanto, criatividade, produtos
ltlovadores e sobretudo, vários representantes nesse

segmento fazem a diferença na hora de ganhar
mais participação no m�rcado.
A Volkswagen captou como nenhuma outra essa

mensagem e disponibiliza não apenas um, como é
de Costume, mas três representantes na categoria
de carro compacto para a família: Gol Special
�eração II), Gol City (geração III) e Fox. Bom,
sao quatro se contarmos com o Palo hatchna sua

versão mais básica, porém, ele se enquadra no

chamado segmento "compacto premiurn". .

diversos

Prático: interior

peca pela
onipresença dos

plásticos, mas

tem os comandos
bem ao alcance
do motorista.
Banco do
motorista tem um

útil sistema de

regulagem de

altura, enquantos
o banco traseiro
desliza
aumentando

espaço para

passagei ros

remete à sensação de se estar num carro mais

espartano ao que se propõe o Fox.
Mercado
A versão quatro portas passará a representar 70% da

produção do modelo, que tem por missão abocanhar
maiores fatias do mercado de carros entre R$ 20 e R$
30 mil. Peugeot 206 1.4, Palio 1.3, Clio Authentique e

Fiesta 1.6 Class estão na mira, portanto.
A versão de entrada- do Fox quatro portas é bem

simples. Nela, além dos 18 porta-objetos, estão
incluídas a prática regulagem de altura do banco do

motorista, relógio digital no painel e vidros verdes.
Tudo isso por R$ 24,5 mil, vendido somente com

motor 1.0 8V TotalFlex. Há ainda a versão Plus 1.0,
R$ 27 mil e Plus 1.6, R$ 29 mil (ambas 16V) e a top
de linha Sportline 1.6, por R$ 31 mil. Esta última sai
de fábrica com rodas 195/55 R15, faróis de neblina,
desembaçador/lavador traseiro, abettura elétrica do

porta-malas, direção hidráulica e preparação de som.

O resto, infelizmente, é opcional. ,

E, na contramão do que se pensava, o novato não

chegou, ao menos por enquanto, a .canibalizar as

vendas do irmão mais velho, Gol, que continua líder
no ranking dos modelos mais vendidos, seguido nem

tão de perto pelo Palio, que desta vez roubou a

segunda posição do GM Celta. Só o tempo dirá
como esses números 'ficarão daqui por diante.
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370-3113
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(047) 376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

(47) 376-1772/ 273-1001

Au•• C.ma••r LTDA
Rua: Ângelo Rubini, 780 - Barra do Rio Cerro -laraguá do Sul- se

C*__.NHON......

VOLKSWAGEM Vectra GLS compl. Branco G 1999
Gol GI1I8V Plus Branco G 2001 Astra GLS compl. Verde G 1999
Saveiro Summer Verde G 1997 Corsa Wind Cinza G 1997
Saveiro 1.8 Dourado G 1992 Chevette SL Prata G 1987
Gol CL1.6MI Branco A .. 1987 RENAULT
Fusca 1600 Azul G 1981 Clio RTcompl. Branco G 2003
Fusca i300 Bege G 1980 PICK-UP

FIAT Mitsubishi Pagero Preta D 2001
Palio EDX 500 anos Cinza G 1999 Silverado Conquest ' Verde D 2000

Tipo 1.61E Cinza G 1995 Ranger XL compl. Branca D 2000

Uno Mille eletronic Cinza G 1993 Blaser DLX Branca D 1999
no CS Vermelho A 1988 Ranger XL Verde G 1997

FORD Blazer DL compl. Cinza G 1996
Escort Hobby Azul G 1995 {.-.. 1'-1000 completa Branca D 1994
Verona LX Dourado G 1992 Kombi Branca G 1993

Escort L Verde G 1987 5-10 Cinza G/GNV 1996
GM F-l000 gabinada Cinza D 1985

Fiesta 4p
Focus Sedan

GolG1I1

Ford Ka

Palio 4p
Parati 4p
Fiesta 4p
Astra Sedan

Gol1.0 2p
Escort SW

AudiA-3

Ranger 2.5

Parati 2p
Fiesta �p

Fone: (47)
370-8622

I

03 Palio 2p 98

01 Vectra GLS 98

01 Courier 1.4 98

00 Pick up Corsa 97

00 Uno 1.0 97

99 Fiesta 4p 97
. 99 Palio Weekend 97

99 Go11.0 96

98 Escort 1.6 96

98 Go11.0 95

98 Escort Hobby 95

98 Tempra 8v 95

98 Vectra GLS 95

98 Uno Mille 95

Sc1Ó f:Flc/op
c�tsa Wagon,
Cots8Bedan GL'1.6
Corsa' Wínd,. c/ opc.
'cO'tsa,Super4p, a.c, 01

MOflza Bt,4p, v.e. 93
"', """

VW
Golá/II .f6v; �.c.; d.h. 00

Go/,Ç>7If':16v,,4P,:,c/opc: .00

(].i.!antum CU",1:8 compl. '95

'99' fv1rSp8cial ,
.02

(3oiMI'16v. e/coe: + rodas 98

do/t.Oi'
,

Go/'CU'1
Go('1:6 a
Fi1scif,",

.. ,<:,:

"'/::)::;: '.:::" ",
: ,,:: o:::

..
::

.

Tempra HLX .. 16v, comp/.
Pálio Weekend,- ar 97
PalióED 4p, dopc. 98

'/.)no F(re "

", ••• , ,,"',
02

Tipo MP/A.6Comp/:,+'[odas ,'9.6
,
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Bernardo Dornbusch, 330 - próx. Clube Atlético Baependi
Av_ Waldemar Grubba" 4170 - próx. trevo de Schroeder
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.

,.

veíeutos
li;

ASTRA - vende-se, GLS, sedan,
comp/., 00, branca, GNV. Tr:

375-2018.

BLASER - vende-se, 2.2,
comp/., GNV, 96, branca. Tr:
375-2018.

BLASER-vende-se, compl., 96.
Aceita-se troca pI carro de
menor valor. Tr: 9905-3900.

BLASER - vende-se, DLX, 97,
cl a.c., d.h. R$22.000,00. Tr:
371-9607.

CELTA - vende-se, prata, 02,
compl. Valor à combinar. Tr:
275-1183.

CHEVETTE-vende-se, 85,1.6,
cl reparos na lataria.
R$2.200,00. Tr: 9953-9966.

CHEVETTE- compra-se, do ano

74 a 79, somente original.
Paga-se à vista. Tr: 373-4581

ou 9991-3300.

CHEVETTE - vende-se, 88, gas.,
1.6. R$4.600,00. Aceita-se
troca por Galou Corsa de maior
valor. Tr: 9902-7884.

CORSA - vende-se, super, 98,
4.p, 1.0, vinho, único dono.

R$12.300,00. Tr: 373-5030
ou 9957-3751.

CORSA-vende-se, 99, 1.0, 4p,
60.000km, azul, t.e., rodas,
alarme, película e som. Tr:
9117-3464.

CORSA -vende-se, wagon, 16v,
01, 23.000km comp. + a.c. R$
18.300,00. Tr: 9953-5541

(12:00 ou após 17:30)

KADETT - vebde-se, GS, 90,
vinho met., cl teto solar.

R$7.800,00. Financio em até
36x. Tr: 370-3574 ou 9123-

ICom. de Peças Antonio'

I p�ÓDtltaT'1
, [�º�ª���r�
i ["@..rª�n!J:.ªª?c·(1fªl
! Fone: 370-2764 !
iCeI.: 9104-2070/9957-6099
,

I��:.. �.��.?_�.�.. ��_�_�.�.: .. �.�.�_�._f!�.��.. �� ... �.�.�.����.�i

KADETT -vende-se, GSI, bordô,
2.0, 93, excelente estado,
comp/.(a.c., teto, d.h., v.e.).
R$9.500,00. Tr: 372-3652 cl
Alcides ou Edinéia:

KADETT - vende-se, 90, preto,
1.8, gas. R$4.000,00 entro +

14x R$260,00. rr. 9145-3074.

MONZA - vende-se, classic, 90,
compl., ótimo estado.

R$7.000,00. Tr: 371-3447.

ÔMEGA - vende-se, CD, 93, cl
kit gás. R$15.500,00. Tr:
9962-3664.

5-10 - vende-se, cabine dupla,
98, ótimo estado, prata. Tr:
9975-4623.

5-10 - vende-se, cabine dupla,
98, de luxe, cl kit gás.
R$32.000,00. Tr: 9962-3664.

7355 cl Waldir. VECTRA - vende-se, GLS, 98,
compl., GNV. R$22.500,00. Tr:

KADETT - vende-se, 95, bordô, 375-2018.

trio elétr., ótimo estado.

R$2.800,00 entro + 29x VECTRA - vende-se, 97/98,
R$364,00. Tr: 373-2651. compl., a.c., d.h., pneus novos,

CORREIO DO POVO 3

�OTOS

Compra ., Vende
Troca - Financia
I

Temos. todos modelos de

carretinhas para motos e jet ski

CB 500 Roxa 1999

1985CB 400 Vermelha

CBX 200 Strada Verde

CBX 200 Strada Vermelha

Rua Fritz Bartel, 99 - Baependi
Jaraguá do Sul- se

Azul

·11

YBR 125 E Bege 2003

--��",I.I_I••
Titan KS Prata 2002

Titan KS -Azul

_SI flí_"
Titan KS Azul

"'1111111111.:'.11111111"
Titan 125 Vermelha

Titan 125. Cinza

CG 125 Preta

.0 Consórcio união àeseja a

toàos clientes e amigos uma

FELIZ PÁSCOA!

-

A maior e melhor
administradora de

Santa. Catarina
,: \

Consórcio

UNIÃO
371-8153
Rua: João Januário Ayroso, 80

Jaraguá Esquerdo - Jaraguá do Sul
www.uniaocat.com.br

60 meses

R$ 10.536,00----- R$ 203,69 �
R$ 12.002,00----- R$ 232,03
R$ 12.528,OOm-- R$ 242,20 [�)
R$ 13.896,00----- R$ 268,65

60 meses

C 1 00 Biz KS-----

Crypton C 100---
C 100 Biz ES-----
YBR 125 K--------
CG 150 KS-------
C 100 Biz +------

XTZ 125 K-------
NXR 125 KS-----
NXR 150 ESD----
Twister 250------
Tornado 250-----

R$ 83,17.
R$ 88,25
R$ 92,36
R$ 95,70
R$ 103,24
R$ 102,61
R$ 123,26
R$ 121,84
R$ 150,74
R$ 168,10
R$ í 83,58

t1
PEUGEOT

73 meses

R$10.536,00----- R$171J5
R$ 12.002,00----- R$ 195,64
R$ 12.528,00----- R$ 204,22
R$ 13.112,00----- R$ 213,74
R$ 13.896,00----- R$ 226,52

80 meses

R$ 17.775,00----- R$ 264AO
R$ 20.880,00----- R$ 310,59
R$ 25.990,00----- R$ 386,60
R$ 30.582,00----- R$ 454,90
R$ 35.828,00----- R$ 532,94
R$ 39.637,00----- R$ 589,60

BDliICI

".
nONDA
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4 CORREIO DO POVO
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compra - vende - troca
financia - novos e usados

branco. R$19.000,OO. Tr:
9124-1878.

VECTRA - vende-se, GlS, 94,
branco, compl., v.e., t.e.

R$12.800,OO. Tr: 9906-8849

cl Paulo.

F1ORINO-vende-se, 95, furgão,
branco, 4 pneus novos,

gasolina. R$8.300,OO. Tr:
9906-8849.

PALIO - vende-se, 97,1.5, 4p,
t.e., v.e., azul. R$11.800,OO
financiáveis. Aceita-se carro de
menor valor. Tr: 370-2461.

PALIO - vende-se, weekend,
16v, cornpl., air bag, cinza, 97.
Tr: 275-2451.

PALIO - vende-se, 97, a.c., cl
vidro e trava, 4p. R$11.000,OO.
Tr: 371-9607.

TEMPRA-vende-se,ouro,<95,
16v, verde. R$9.000,OO. Tr:
371-6280 ou 9113-6280 cl
Odair.

TEMPRA -vende-se, ouro, 92,
compl., cinza meto R$8.000,OO.
Financio. Tr: 370-3574 ou'
9123-7355 cl Waldir.

TIPO - vende-se, 1.6, 96, 4p,
vinho met., rodas esp.
R$9.800,OO ou financiado. Tr:

370-3574 ou 9123-7355 cl
Waldir.

.

UNO -vende-se, 92, 2p, branco,
1.0. Aceita-se troca. Tr: 371-
7542.

UNO - vende-se, Mille, 94/95,
branco, gasolina. R$6.800,OO
à vista ou R$1.600,OO entro +

27x R$275,OO. Tr: 9905-7823

cl Rejane.

UNO -vende-se, 91, excelente

Truppel Car
VEíCULOS MUlTIMARCAS

Fone: 275 ... 1183

Rua Erwino Menegotti, Vila Rau - Jaragljá do Sul - se

estado, des. traseiro e ar

quente. Tr: 370-3574 ou 9123-
7355 cl Waldir.

UNO-vende-se, smart, 01, 2p.
R$10.500,OO ou a partir de

R$1.500,OO entro Tr: 370-
3574 ou 9123-7355 cl Waldir.

COURIER - vende-se, 1.3, G, cl
prot. de caçamba e capota
marítima, ótimo estado. Aceita
se troca. Tr: 370-2468 cl
Valmor.

ESCORT - vende-se, Gl,
europeu, 94, compl. - a.c.,d.h e

vidros, cl rodas de liga. Tr: 370-
6944.

ESCORT - vende-se, GlX, 00,
compl. R$18.000,OO. Tr: 372-
1857.

ESCORT - vende-se, hobby, 94,
bom .estado. R$3.500,OO +

fncto. Tr: 273-0944.

F-75' - vende-se, 81.

R$2.000,OO. Tr: 9973-9994.

F-1000 - vende-se, 95, ótimo

estado, gas./GNV. Tr: 9973-

3232.
.

F-1000 - vende-se, S.S, 92,
chumbo. R$19.500,OO. Aceita
se troca. Tr: 371-6280 ou

9113-6280 cl Odair.

LANDAU ..., vende-se, 80.

R$9.000,OO. Aceita-se troca.

Tr: 371-6968.

PAMPA-vende-se, 92. Tr: 371-

6968.

PAMPA - vende-se, 94, 1.8,
álcool. R$6.500,OO. Tr: 9975-
5382 cl Edemilson.

VERONA - vende-se, 4p, 2º

dono, 94. Tr: 370-4698.

BRASíLIA - vende-se. 77,
lindona. R$2.900,OO. Tr: 9962-
3664.

FUSCA - ven�e-se, 82.

R$3.500,OO. Tr: 371-1853

após 12:30.
'

FUSCA-vende-se, 72, original,
único dono. R$2.500,OO. Tr:

9132-9282 hor. comI.

FUSCA - vende-se, 76, .ótimo
estado. R$2.200,OO. Tr: 273-
0779 -.

FUSCA-vende-se, 72, laranja,
bom estado, 1500. Tr: 376-
0625.

GOL-vende-se, Cl, 1.6, 91. Tr:
273-5078. -

GOL - vende-se, 1000, 95.

R$5.000,OO + consórcio. Tr:
274-8364 cl Claudemir.

QUINTA-FEIRA, 8 de abril de 2004

Chevette DL 1.6 Prata G 93 R$ 6.000,00
Chevette Bege G 88 R$ 4.800,00
Chevy SOO SL + rodas 14 branca G 88 R$ 4.300,00
Opala comodoro 4p cornpl., modo 92 Bordô G 87 R$ 7.000,00
Passat Village Prata G 87 R$ 3.600,00
Monza SL/E Dourado G 86 R$ 3.000,00 + "nane.

Passat Prata A 86 R$ 3.500,00
Pa rati Prata A 86 R$ 3.800,00
Gol BX Bege A 83 R$ 2.500,00
XL 250, preparada pI trilha Vermelha G 83 R$ 2.000,00 '! ,j

Monza Hatch Branco A 83 R$ 1.500,00
Brasilia Cinza G 81 R$ 2.500,00
Fusca Azul G 74 R$ 2.500,00
Monza Azul G 87 R$ 5.000,00
Voyage Verde A 85 R$ 3.700,00
Chevette Marrom G 79 R$ 1.400,00
Caravan A 82 R$ 2.300,00
Monza 4p + rodas 15 A 84 R$ 3.700,00

GOL - vende-se, CLI, 1.8, 96.

R$6.000,OO entro + 24x

R$350,OO. 'ir: 374-1117 ou

9975-0117.

GOL-vende-se, 87,1.6, álcool,
GL. R$5.200,OO. Aceita-se
troca por �ol ou Corsa de maior

valor. Tr: 9902-7884.

GOL - compra-se, 97/98, bom
estado. Tr: 371-6352.

GOL - vende-se, branco, 95,
CLI, 1.6, a.c., d.h., ar

quente, lim./des., cl
película, pneus semi novos,
ótimo estado, 2º dono. Tr:
371-2898 ou 9955-5858 cl
loudemar.

GOL - vende-se, 01, 2p,
branco, 43.000km, 1.0.

R$13.000,OO. Tr: 373-5030
ou 9957-3751.

GOL - vende-se, 99, bordô.

R$12.000,OO. Tr: 37i-9607.

GOL - compra-se, MI, 1.0 ou

:1,.6, perfeito estado, paga-se à

vista, 96 ou 97. Tr: 9137-

1969/370-0246 com. Ou 376-
.1868 res.

GOL - vende-se, CLI, 1.6, 96.
Aceita-se troca por menor valor.
Tr: 276-0397.

KOMBI - compra-se, 96/97.
Paga-se à vista. Tr: 371-1831
ou 9122-4239.

PARATI- vende-se, 86. Aceita
se troca pI moto. Tr: 376-4253.

PASSAT - vende-se, 84, ótimo

estado, bom preço'. Tr: 9962-
4376 cl Roberto.

PASSAT - vende-se, 79, bom

estado, rodas' 14, bolinha.
R$2.200,OO. Aceita-se troca.

Tr: 273-6242.

SANTANA-vende-se, Cl,1.8,
89, gas., impecável.
R$5.800,OO. Tr: 371-6238.

SAVEIRO - vende-se, GIII,
01, 1.8, compl., gas.,
prata, rodas de liga, lona

marít., ótimo estado, IPVA

pago até 05.

R$21.500,OO à vista.

ligar somente

interessados. Somente
até 03/04. Tr:.370-8563.

VOYAGE - vende-se, 93.

R$6.500,OO neg.Tr: 376-0792

cl Charles à tarde.

CLlO-vende-se, Hatch, 00,1.6
RT, prata, airbag duplo, d.h.,
a.c., CD original, controle
satélite de som, t.e. 5p, trava

pI crianças, rodas de liga leve.
R$ 21.000,00. Tr: 370-8928.

COMPRA-5E -carro financiado,
acima do ano 94, até

R$2.300,OO entr, e assumir

parco Tr: 9902-4818.

COMPRA-SE-de R$500,OO a

R$1.000,OO. Tr: 9975-6721.

COMPRA-SE - carro até

12.000,00. Tr: 9123-7355.

DODGE - vende-se, Dakota

sport, 3.9 C, 99, verm., cabine

estendida, cornpl., impecável,
gas./GNV. Tr: 371-6506.

L-200 - vende-se, Mitsubishi,
98/98, compl. traçada.
R$42.000,OO.Tr: 9962-3664.

L-200 - vende-se, cabine

dupla, 95, a.c., 4x4. R$
30.000,00. Aceita-se carro de
menor valor no negócio. Tr: (47)
9102-0009 cl Santiago.

RURAL-vende-se, 1960, d.h.,
reduzida, traçada, 4x4.

R$8.000,OO. Tr: 371-9607.

TOYOTA-vende-se, Corola, lE,
compl. R$9.000,OO e assumir
32x R$320,OO. Aceita-se

troca. Tr: 9909-0513.

DODGE 400 - vende-se, 801
81, 2º dono, motor 3.000km.

R$12.000,OO. Tr: 9979-1437.

MB 1113 - vende-se, no toco,
carroceria. R$18.000,üO. Tr:

9997-5557.

1113 - compra-se, de

preferência financiado. Tr: 372-
0108.

BIZ - vende-se, azul, 03, cl
partida, 12.000km.

R$1.300,ÓO + 22x R$204,OO.
Tr: 371-0069 ou 9116-2403.

I �

BIZ - vende-se, 03, cl partida,
preta. R$2.100,OO + 18x

R$204,OO. Tr: 9132-4061.

BIZ - vende-se, 02, verde.

R$3.400,OO. Tr: 9997-5557.

BIZ - vende-se, 02, cl part.,
verm., 11.000km.

R$1.300,OO entro + 19x

R$189,OO. Tr: 370-7863.

BIZ - vende-se, 02, azul met.,

paga. Tr: 376-1483.

CB 400 - vende-se, 85, motor

novo, ótimo estado.

R$2.800,OO. Tr: 273-6242.

CBX 150 - vende-se, 93.

Aceita-se troca por menor valor.

Tr: 371-7542.

CONSÓRCIO - vende-se, de
Titan Es 150, cl 21 pare.
pagas. Tr: 373-6264 cl Tito.

DT 200 - vende-se, 97. Aceita
se troca pI carro. Tr: 9905-
3900.

DT - vende-se, pI trilha, 91,
motor tovo novo. R$1. 700,00.
Ir: 9132-4061.

FINANCIAMENTO - vende-se,
de moto YBR 1258, 03, preta,
18.000km. R$2. 700,00 + 20x'

R$180,OO. Tr: 373-6264.

TITAN - vende-se, 99, cl
alarme e emplacamento 2004

pago, impecável. Tr: 376-1496
ou 9973-8743 cl Edemar.

TITAN - vende-se, KS, ótimo
, estado. R$2.500,OO entro + 9x

R$175,OO. Tr: 371-8047 ou

9115-1003 cl Sidnei.

TITAN - vende-se, 02, cl
partida, bem conservada, cl
12.000km. R$4.500,OO à

combinar. Tr: 275-2385.

XLX 250 - vende-se, 93,
impecável. R$3.500,OO. Tr:

371-1574 ou 275-0815.
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RODAS - vende-se, 15",
penúltimo modelo da Bino.
Valor à combinar. Tr: 376-0792

cl Charles à tarde.

SOM - vende-se, pI carro,

Pioneer, 2 sub, 1 par de 69,
caixa selada, fiação, etc. Tr:
376-0792 cl Charles à tarde.

DVD-vende-se, Boss, py carro,

mais telinha 5 polegadas.
Aceita-se troca por som

automotivo. Tr: 9103-9362 cl
Lucas:

SOM - vende-se, aparelho de

cd, Picneer, cl MP3, modo

4650, c/ controle, novo, na

caixa. R$ 585,00. Tr: 376-
2206 ou 9111-9968 cl
Alexsandro.

fIi RODAS - vende-se, TSW, aro

16" modelo VX1, furação
4xl00, com pneu Pirelli P7000

195x45. Tratar: 372-3235 cl
Gláucia.

�···L
�

diversos
APARELHO - vende-se, de

ginástica, Ab-Shaper.
R$200,OO. Tr: 376-2820.

A. R$50,OO. Tr: 376-0005 cl
Dorizete.

BICICLETA - vende-se,
feminina, Fischer, vermelha.
R$100,OO. Tr: 370-1783.

AR CONDICIONADO - vende-se,
Brastemp, 10.'000btu, cl
controle. R$500,OO. Tr: 9112-
5143. BICICLETA - vende-se, 18

marchas, vermelha, musculina,
c/l mês de uso. Tr: 371-7398
cl Eduardo.

BALCÃO - vende-se, de fórmica,
4,5m. R$150,OO. Tr: 372-
3993. I

BICICLETA - vende-se,
sundown, 21 marchas, 2BATERIA - vende-se, Heliar, 55

CLASSI

amortecedores, susp.

regulável, ideal pI Down Hill.

R$430,OO. Tr: 376-2820.

BICICLETA - vende-se, 18

marchas, cl amortecdor diant.
e tras., Brisk, Sundown.

R$180,OO. Aceita-se troca por
bicicleta Monark ou barra
circular em bom estado. Tr:

376-3003 cl Wolni.

BICICLETA - vende-se,
ergométrica, ótimo estado.

R$100,OO nego Tr: 371-9195
manhã ou 371-0508, cl
Danielle.

CACHORRO - aceita-se doação
de Rotweiller, filhote ou adulto,
Tr: 373-6247.

CACHORRO - vende-se, fi I hote
de Husky. R$250,OO. Tr: 275-
2364 cl Marlon ou Walter.

CACHORRO - vende-se, Poodle.
Aceita-se troca pI pintcher. Tr:

370-3287.

CACHORRO - vende-se, filhotes
de American Staffordshire

Terrier, Poodle micro e toy,
Yorkshire, Shi-Tzu, Sharpei,
Beagle, Schnauser, Lulu da
Pomeranea anão, labrador,
boxer, buldogue inglês, pit buli,
todos cl pedigree ou contrato.

Tr: 370-8563 ou 9103-3580.

CADEIRA DE BEBÊ - vende-se,
pI crianças de O a 2 anos, pI
carro, c/ regulagem de

CORREIO DO POVO 5

Bobinas e Folhas de Papel para
Presentes, Papel Kraft, Bobina de

Papel HD, Plásticos, Sacolas
Plásticas, Pratos de Papel,

Bandejas, Fitas 3M, Suporte
de Papel, Etiquetas, Rede para
frutas, Material de expediente,

e embalagens em geral

•

IC
Informática
UUm cl ck em sua vida pessoal e profissional"

Vende-se
Monitores
usados com

garantia. R$
150,00 unido

Venda de Equipamentos para informática·
Assistência Técnica Especializada. -

Manutenção Preventiva, Limpeza, Consertos, Instalações de Sistemas
.

Operacionais, Soluções de Conflitos, Configurações � Substituições de Peças, etc.

I
I
iMóveis

Oferta··························· .. ·

Periféricos
CDRom

gravador e

leitor de DVD !O

MICRO a partir de:

R$ 1.650,00

Impressoras & A
.

,.

. L cessortos

Impressoras fiscais
,I

I Cartuchos de tinta recarregados - HP série 600.

i Preto: R$40,OO e Colorido: R$ 50.00. Com�arantia
.

Promoção de Micros Usados

A vista ou financiamos
em até 24 meses.

Configurações: Duron 1.6 - 256 mb

de memória, Hard Disk 40GB, fax
modem 56k, cd rom LG 52x, Placa
mãe Asus A7V 266-MX, Placa de
vídeo AGP 32 rnb, monitor 15"

Samsung, drive disquete 1.44, teclado.
mouse, gabinete atx 30Ow, caixas de
som amplificada, 180w, placa de som

comércio e

Indústria: Pcp,
Exportação,
administrativo,
controles,
emissões fiscais,
cupom fiscal e

nota fiscal, etc ...

NEGOCIAMOS

QUALQUER OFERTA
ANUNCIADA PELA
CONCORRÊNCIA

Pentium 200 MMX,
.' completo. R$600,OO

(pode.:serparcelado em 3
vezes)

Pentiurn 166 MMX,
completo R$500,00

(pode ser parcelado em 3·
vezes)

.
,. ':,-.-';::�:�:;::: '"

Av. Getulio Vargas.'594- SI. 2 F.onéíFâX: 27S�2684 ...efulii'l: infóclick@ibêst�com.br·

, IAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



6 CORREIO DO POVO CLASSI

Novo site, df! serviços da região
,1!llice.com.br

<,

Rua João Plcninscheck. 293 Sala 02

Nova Brasilía Jaraguá do Sul - se

Motorola V120T

No Menu 100

R$ 99,00
ou 1+9 de R$ 9,90
No Pronto T

R$ 299,00
ou 1+9 de R$ 29,90

inclinação, Tr: 9122-3315,

CAMA-vende-se, de casal, cl
colchão, R$130,OO, Tr: 371-
7761 c/ Marlene.

CÂMERA - vende-se, digital,
Canon Powercho A80 ou G3,

Paga-se à vista. Tr: 374-1828
ou 9909-7428.

CASINHA - compra-se, de
boneca. Tr: 376-0005 cl
Oorizete.

CELULAR vende-se,
Motorolla, Vivo, cl 1 ano de uso,

pré-pago, Tr: 9132-4186 ou

275-6227.

CELULAR - vende-se, sansung
Voicer. R$120,OO. Tr: 376-
0005 cl Dcrizete.

COMPUTADOR - vende-se, cl
impressora Oeskjet, 6 meses

de uso, R$1.700,OO, Tr: 370-
6803 após 18:30 ou 9967-
5612 cl Dayane.

CELULAR vende-se,
Motorolla V8160, Vivo, pré
pago. R$320,OO à vista. Tr:
372-3157.

COMPUTADOR-vende-se, AMO
K611 500,20 gb,128mb,
monitor sansung 15', cd
56x,caixas de som super
woofer, cpu satélite,acompanha
200 músicas, karaoke, anti

vírus, firewall, internetO

gratís.tradutor.ukazaa, etc. R$
1.000,00. Tr.: 370-0383

CELULAR - vende-se, Sansung
Voicer. R$200,OO. Tr: 273-
6242.

CELULAR - vende-se, Nokia, ,

modl, 8280, Vivo, pré-pago. R$
250,00. Tr.: 9132-9282,

CONTRA-BAIXO - vende-Se
Golden, em ótimo estado, cor

g
;:r
."
a::

�
...

:! Av, Mal. Flo.riano. Peixo.to., 103· Centro' em frente ao Bradesco

�I JA········································· GU
"'Ir

.

634-0400/633·6660� são Bento do Sul - 644-5465 Rio.Ne rinho .. 642-3004 Mafra

"Não tome as

decisões pelos
outros. Não. deixe

.

'.os· o..,�tos,/t()marem
as decisões que�

São suas. '

telefonia e segurança

Fone: 371-7007
I

A melhor opção para sua empresa,
escritório e residência.

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

eletrônica e automação de condomínios.

Kit Portão Eletrônico + Interlone
Kit Monitor 6" + Câmera (CFTV)

QUINTA-FEIRA, 8 de abril de 2004

Centrais telefônicas 'ntelbras
,

Semi-novos cf
'R$10,00 em

créditos
habilitados no

plano Pronto e

3 meses de

garantia por:
.

R$ 99,00
ou

1+2 'R$ 33,00 J
:õ
'"
s:
'"

�
'"

273-0888 i
?

,$

Vendas a prazo somente com cheque

TELEFONIA
(Instalação e Assistência Técnica)
Centrais telefônicas (PABX)
Placas de expansão pi centrais
Telefones e fax

Aparelhos para tclevendas (headset)
Atendedores automáticos
Espera telefônica parsonalízada
Identificadores de chamadas
Gravadores de ligações
Campainhas auxiliares. industriais
Cabos telefônicos
Tomadas e Plugs
Sistemas de proteção
Fontes e baterias pi telefones

REDES DE INFORMÂTICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Cabos (upt cato 5e)
Hacks Fechado 1.9"
Patch Panei 20 portas 24 portas 19"
Patch Cable CAT 5e
Instalação cabeamento estruturado
Conectores

SEGURANÇA ELETRÔNICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Portão eletrônico e interfones
Cancelas automáticas pI portarias
Fechaduras elétricas e fechos
Vídeo Porteiros
Monitores (P/8 e Colar)
Micro Câmeras (PIB e Coloridas)
Alarmes c sensores infravermelho
Sistemas de gravações de imagens

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VVotorantim I finanças

Gol GIII completo 1.6

MS 608 carroceria

MB 1513 caçamba
MB 1113 truck

MB 71Olurbinado, cl baú

Palio 1.5 compl. + banco couro

Gol LO 8v 4p
Gol modo Antigo, impecável
Vectra GLS compl.

.

Uno Mille

Gal MI

Monza 2p
Rural4x4

90

00

82

79

75

98

97

00

95

94

94

97

94

75

cinza

cinza O

vermelho G

vermelho O

amarelo D
azul O

vermelho O

preto GNV

;- branco G

marrom meto G

bordõ G

bordõ G

vermelho G

cinza G

branca G

370-3113�, o o t o m àv e l s

Av. Waldemar Grubba • Jaraguã do Sul· se
CHEVROlET

CORSA WINO
CORSA WIND
IPANEMA Sl/E
ASTRA GLS
MONZA ci. CI TRIO +OH

MAREA WEEKENO 2.0, 20V, COMPLETO
PREMIO 4P

PRETO 1997
VERMELHO 1995
AZUL 1995
CINZA 1995
AZUL 1994

FIAT
CINZA
CINZA

1999
1990

FORD
ESCORT Gl COMPL.
RANGER

. ESCORT HOBBY 1.6
VERONA GL 1.8, 4P

PRATA 2000
VERDE 1997
CINZA 1994
VERMELHO 1994

VOLKSWAGEM
2003

fi»

2000
2000
1999
1994
1994
1993
1993

Pala SEOAN
GOL 'GIJI '16V
Gal 1000 4P 8V
GOL 1.0 16V 4P. TRIO
GOL 1.0
GOl1.8
PARATI CL
GOL lODO

PRETO
CINZA
PRATA
BRANCO
BRANCO

.
VERDE
PRATA
BEGE

FIAT Un04p

Tipo 1.64p

Bordô R$ 9.800,00

R$ 9.100,00

R$ 5.900,00

R$ 7.900,00

R$ 7.500,00

R$ 7.000,00

R$11.500,00

R$ 7.600,00

R$10.200,00

R$ 5.500,00

R$10.000,00

Vinho

VermelhoUno

Tempra

Pampa

Apolo GLS compl.

GolMIPlus

KadetlGS

Cinza

FORD

VW

Cinza

Cinza

Branco

GM Bordô

Uno 2p

Prêrnio ap

Corsa

Branco

Azul

Verde

Clio RN 1.6 16v Sedam

Gol 1.0 Power compl. 4p

Gol 1.6 Power 4p, álcool

Santana 2.0 compl.
Clio RN 1.0

Celta 1.0

Ka

Ka

Monza SLE cornpl,

Pampa 1,6

Chevette SL

Fusca

Prata

Branco

Cinza

Branco

Prata

Prata

Branco

Prata

Azul

Prata

Prata

2001 R$ 24.500,00

2003 R$ 24.500,00

2003 R$ 23.500,00

2000 R$ 19.500,00
2001 R$ 16.800,00
2004 R$ 21.500,00

2000 R$ 11.800,00

1999 R$ 11.500,00

1993 R$ 8.500,00
1995 R$ 8,500,00
1996 R$ 3.1300,00

R$1.500,00 + 17x 243,00Branco 1984

GM
Branco,
Branco
Prata
Azul
Bordô
Bordo
Vermelho
Cinza
Bordõ

VW
Verde
Amarelo
Bordõ

FIAT
Branco

FORD
Azul
Bordõ

. Azul
Branco

RENAULT
Cinza

G
G
G
G

G

Celta
Astra GL Sedan eompl.
Blazer, top de linha
Veetra GLS 2.2 compl.
Corsa Super 4p
Corsa Wind
Monza SL compl. 'Ar
Monza SLE compl. - ar

Astra GLS compl.

01
01
01
99
97
95
93
93
95

G
G
G
G
G
A
A
G

Parati CL
Fusca
Parati CL 1.6

93
69
95

G
G
G

GUno Mille EP cl opc, 96

Escort GL 16v compl.
Ka
Verona 1.8 GLX
Fiesta Street 4p

98
98
94
03

00

373-0806
373-1881

Vectra GLS 2.2
Gol G11I4p, 16v
Astra GL compl.
Corsa Wind 4p
Goll.0

Corsa Wagon GLS 1.6 compl.
. Vectra GL compl.
Palo Classlc, compl.
Palio Young, fire, 4p, cl opc.

Goll.08v4p
Santana quantum
Vectra CD compl.
Clio RN cornpl.-v.e.
Corsa 1.0

qolfGTI2p
Goll.0 16v compl.

verde
branco
azul

prata
prata
prata
prata
branco

branco

branco

00
00
99

01

,94

99

97

99

02

99

cinza 97
\

prata 97 r G

vermelho 00 G

vermelho 95 G

95 G

",
99 branca 4p.1.0.16v. R$15.500,00

grafite .1.8 compl. R$ 34.000,00
azul GLS, cornpl., GNV. R$15.000.00
azul CD· GNV R$18.000.00
branco Plus,4p R$17 .000.00

-branca cl carroc. Madeira, diesel R$18.000.00
preto 1.0,opcinais R$ 7.700,00
branco GSI. compl .. 2.0 gasolina R$ 12.500,00
cinza 1.6, gasolina R$ 7.800,00

gabinada. diesel. compl. R$ 31.000,00
dOuradoCD. couro, 6cc R$18.000,OO
branca d.h .. a.q R$15.200.00

1.8 d.t., a.q .. Alarme R$ 9.500.00
azul weekend, 16v, compl. R$16.000,00
prata GNV, compl. R$16.500,00
branco 2p. cl opcinais R$10.800.00
verde 1.6 R$ 6.700.00
cinza básico.4p R$12.800·,00

fa-se carro 1.0, acima do ano 95

Meriva 03

Omega 93

Omega 95

GolG1I1 01

F-l000 89
Gol 95
Kadett conv, 94

Escort Euro. 93

D·20 92

Omega 95

5-10 97
'Escort Euro. 96
Palio 99
EscortSW 97
Corsa Super
Voyage
Fiesta

97

93
99 f)
Com

LD veículos 373-4047
BR 280 KM 60,329 - Guaramirim (em frente a FAMEG)

FIAT Tipo IE 2p (. a.c.) Prelo 94 R$ 7.300,00
UnolE Verde 95

..

R$ 7.500,00
Tipocompl. + leio Çinza 95 R$ 9.300,00
Fiorino furgão álcool Branco 93 R$ 6.900,00
Tipo SLX compl. Bordô 95 R$10.�00,00
UnolE2p Vermelho 96 R$ 8.300,00
Fiorino pick-up Branca 91 R$ 5.900,00
Fiorino pick-up Vermelha 96 R$ 8.300,00

FORD Escort Hobby2p Praia 94 R$ 6.500,00
Escort SW cornpl.+ leio Bordô 97 R$14.300,00
F-1000F . Praia 87 R$17.900,00
EscortL Azul 93 R$ 7.800,00
Verona GLX compl. Prelo R$ 6.800,00

GM i CorsaWind Bordô 95 R4.9.300,00
KadellSL Prelo 93 R$ 6.500,00

VW Logus GLS. éompl. Cinza 94 R$ 9.500,00
LogusGL Praia 94 R$ 8.300,00
GolCL Branco 89 R$ 5.400,00
Santana Verde 92 R$ 8300,00

., Fusca Branco 81 R$ 1.900,00
Saveiro CL 1.8 Vermelho 95 R$ 8.300,00
Ma/arroam -casa campf.Azul 76 R$36.000,00
Jel sky Seedoo 750 r 94 R$ 6.800,00
Kia Clarus Praia 98 ·R$19.500,00

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

Marea EX 2.0 20v 4p compl.
Tempra 2.0 8v compl. GNV
Palio EX 1.0 4p
Palio Weekend 1.5 compl. -d.h,

Golf 1.6 compl.
Parati 1.0 4p I.t .. d.t., a.q.
Saveiro 1.6 MI GNV
Gol LO
Gol LO 4p

VW

GM

01
99
98
93
94

96
98
99
01
00

97
97
95
98

cinza meto
prata
branca
branco
cinza

Corsa Super 4p 1,4 GL v.e., T.e,
Vectra 2.0 GL compl. GNV
Astra GL 1.8 4p compl.
Corsa Wind 4p
Astra 4p 1.6 u., d.t., a.q.j.e.

Pick up Ranger 2.5
Escort 1.8 16v GLX Zetec 4p cornpl,
Escort Hobby 1.0, l.t., D.t .. a.q.
Escort SW 1.8 �6v compl.

branco
branco
branco
branco
cinza

FORD
branca
prata
cinza
prata

azul

vermelho

prata
dourado
branco

verde musgo
marrom met.

verde
cinza meto

prata
branco

preta
cinza meto

azul

amarela

02
86
92
87
78
93
89
93
93
97
96
98
94
98

Tit�n
Monza SLE, álcool 1.8

Voyage 1.8
Monza SLE, 1.8, cornpl., 2p, gasolina
Fusca 1300
Chevette DL 1.6 G
Parati 1.6 álcool
Gol 1.6, gasolina
Escort Europeu 1.6 G
Vectra GL compl.
Santana compl. 2.0

Pálio, 1.0, ED, 2p
Uno, 1.5, IE, álc.
Fiesta 4p
Saveiro 1.6
Saveiro MI 1.6 cl a.c.

G

Fusca 1300

Go11.32p
ApoloGLS2p
Voyage LS2p

.

UnoCS1.32p
Premio 1.02p
Ranger 2.8 CD

Verona LX 1.8 4p
Corsa 1.04p
BlaserDLX2.24p
Yamaha 125K

Honda C 1 00 Biz

G

G

G

A

G

G

D

G

G

GNV

G

G

1981

1983

1992

1983

1991

1987

2002

1994

2001

1996

2001

2001

1995

1993

Verde

Bege
Cinza

Cinza

Cinza

Branca

Cinza

Branca

Verde

Prela

FIAT

FORD

GM

MOTOS

IMPORTADO Mercedes C 280 4p Prela G

BMW3251A4p Cinza G

Barraca pI camping completa

':_.310-3021
:��íç!i!I��

..... " ..

,

Av. Preto Waldemar Grubba, 4142 - Centenário - Jaraguá do sul

87

97.

94

92

96

01

97

94

94

Chevette + rodas

Tempra compl. Único dono

Logus

Escort Guarujá compl.

Uno 4p

Titan

branco

prata

verde

cinza

bordo

vermelha

Gal MI

Uno ELX 4p

Escort Hobby

prata

branco

vermelho

VEíCULOS
370-7516

Compra Financia
ua ,,'Nalter MarqÍlardt; 18�0'� Barrado Rio.:Molha � Jaraguá do �ul � Sç :

Unofire

Gol GIII plus, gasolina, 4p

Goll 2.0 compl.

Azul

Branco

Cinza

Vermelha

Cinza

Cinza

Cinza

Amarela

Prata

Verdemet.

Verde

Escort

Escort álc.

Saara

372-0676

R: 28 de Agosto -

Guaramirim

(em frente a Rodo

ferroviária)

Suzukí I Jimmy

5-10 cl GNV

01 verde R$ 28.000,00

R$ 18.500,00

R$ 9.500,00

R$ 45.000,00

R$ 12.500,00

R$ 8.500,00

R$ 7.500,00

R$ 19.000,00

96

96

95

95

94

92

cinza

Uno EP a.c., trio

Pajero cornpl.

Gol CU a.c., d.h.

Kadet

preto

chumbo

preto

Kadet cinza)

91 branca

fRONTilL
VEíCUlOS

COMPRA
VENDE
TROCA
fiNANCIA

311-4510/316-2895
RUA BERNARDO DORNBUSH, 1654· BAEPENDI . JARAGUÁ DO SUL· SC

Corsa Sedan Millenium Branco 2002

Parati 1.6 álcool, a.c., D.h.

Corsa lNegon GLS 1.6 compl.
Gol Special
Santana 1.8 compl.
Corsa 4p v.. e., Trava, alarme

Siena compt. - ar

no Mille 2p

I
Vectra GLS compl.

,Yoyage GL 1.8

Ternpra 8v compl.
�arnaha XT 225

Branco 2001

Prata 2000

Branco 2000

Vermelho 1999

Cinza 1998

Azul 1998

Verde 1996

Azul 1994

Verde 1993

Cinza 1994

Azul 2000

:FliNIIGIIA
VVotofaotim I fin�nçá$

02

01

98

94

93

92

90

86

86

88

99

,

W. BREITKOPF
Caminhões e Ônibus

BR 280 -Km 53 - Guaramirim (47) 373-0127

CAMINHÕES

R$ 40.000,00

R$ 85.000,00

R$ 102,000,00

R$36.000,00

vw 12.140H 94/94 carroceria

vw 17.210 01 3° eixo chassi
\

00/01 chassivw 26.300

turbo dalyIveco Furgão 3310 99/99

vw 8,140c/ bau 98 R$32,000,00 + 32x565,00

r.
27"3..6549

311-0802
311-8281'

Rua Bernardo Dornbusch, 620 .. Baependi .. Jaraguá do Sul Exp, Antônio Carlos Ferreira, 130 • Centro· Jguá do Sul
Ka d.h., trio Vermelho
Corsa sedam compl, modo Novo Prata

04
03
03
99
98
02
03
02
01
00
03
01
99
97
96
01

Celta 1.0 4p VH C branca
.

Ka 1.0 2p zetec rocan dourado'
Gol GIl! 1.0 4p 8v branco
I<a 1.0 2p prata
Corsa 1.0 4p M PFI preito
Ranger 2.3 2p c/ GNV preta
Corsa 1.0 2p MPFI branco
Uno 1.0 4p eletronic azul
Kadet 1.8 2p E FI cinza

Omega 2.0 4p compl. verde
Quantum. 1.8 4p básica branca
Gol CL 1.6 2p CHT azul
Monza 1.8 2p S L/E verde.
Del Rey 1.8 2p G L vermelho
CBX 750 Wind cinza
CG 125 c/ partida e freio a disco prata

03
00

00

99

97

97

96

93
94

94

95
92
87
90

090
00

Corsa Classic
Fiesta 4p a.c., O.h.
Corsa 4p cf d.h. + trio
Corsa sedan milênio, ac/vte
Gol 1.6 power d.h., Trio
Gol Power 16v, d.h., Trià
Parati surnrrier compl.
GolSpecial
Palio Weekend ELx compl.
Scenic RT 1.6 compl.
Astra GLS compl.
Fiesta 2p, a.c.

Uno EP 2p trio
Scenic RXE compl.

Azul
Branco
Azul
Prata

. Branco
Branco
Bordô'
Azul
Azul
Cinza
Prata
Vermelho
Azul
Cinza

S'eja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos

Gol MI1.02p
VT· Shadow 600cc
Gol GIII16v 2p
Fiesta GL 1.0 4p
Ducato Furgão 2.8 diesel
Escort 16v 4p compl.
Pampa 1.6L

.

Parati 1.6 MI cl a.c,

Palio 1.0 4p a.c,

Omega GLS 4.1 compl.
Passat 2.0 4p eompl.
Ranger 6ee, eompl.
Kombi STD
Gol CL 1.6
Gol LO
LogusGL 1.8
Corsa 1.0 2p
Kadet SLE 1.8
SaveiroCD
Monza Classic 2p
Escortl.6L
Uno 1.3S
EscortGL 1.6
Fusca 1.6

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

branco
preta
branco
azul
branco
Azul
branco
branco
bege
verde
preto
prata
branca
prata
branco
prata
preto
vermelho
branco
azul
azul I
vermelho
cinza
branca

01
02
00
99,
99,
98
97
97
98
95
95
94
95
94
94
93
94
93
91
91
93
88
89
86

, .

negoclos.
neste espaço!

.)
.
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10 CORREIO DO POVO
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Tratar: 373·4997
madeira, com case e alça.
Tratar: 370-1801

Tr: 273-0779. FREEZER vende-se,
horizontal, 5 portas, bom
estado. Tr: 370·8294.FREEZER - vende-se. 270L,

vertical, Cônsul, semi-novo.

R$500,00. Tr: 31'1-503 cl
Márcio.

GALPÃO - vende-se, pré
moldado, .cj 13x10, cl
cobertura e 6rri de pé direito.
Tr:,370·9879 ou 9975·0208.

CUBO - vende-se, fender, pI
guitarra, semi-novo. Tr: 376-
0413 hor. comI. Ou 376�3771
à noite c/, Sidnei.

FREEZER vende-se.

R$250,00. Tr: 273-0779.DVD-vende-se, LG. R$250,OO.
Tr: 370·1783. GAIOLA - vende-se, de

acasalamento, cl repartição,
ninho, cl 81cmx60cm altura.

R$15,00. Tr: 273-0944.

FREEZER vende-se,
Brastemp, 310L. R$450,00.
Tr: 376-1306.

FILMADORA - vende-se, JVC, cl
controle, 36x de zoom, 2

baterias, carregador, maleta.

R$950,00. Tr: 374·5597. FREEZER ven de-s e ,

Brastemp, 250L. R$250,00.
Tr: 370·7144.

GELADEIRA - vende-se,
Prosdóscimo, ótimo estado.
Valor à combinar. Tr: 370-9185.FOGÃO - vende-se. R$5Ó,00.

,

COMPUTADORES

SUPRIMENTOS PARA SUA EMPRESA

9107·4525
GELADEIRA - vende-se, 370L,
Prosdócimo, bom estado.

R$300,00. Aceita-se proposta
de pagamento. Tr: 371-5503 cl
Márcio.

GUARDA ROUPA - vende-se, de

casal, cl maleiro, 6 portas.
R$200,00. Tr: 370-6526.

JANELAS - vende-se, duas, de

alumínio, cl caixilho e vidro, cl
1,OOalt x 1,5Iarg., semi-novas.

R$350,00. Tr: 9134-0816.

MACACÃO - vende-se, de couro

Spidi, modelo Suzuka, azul,
preto e branco. Preço de
ocasião. Brinde protetor de

coluna Dainese. Tr: 371-0206

ou997�1657c/And�.

MÁQUINA - vende-se, de lavar

roupa, Electrolux, automática.
R$250,00. Tr: 3.71-1853 após
12:00.

MÁQUINA vende-se,
overloque, sequinha.
R$200,00. Tr: 375-2271.

MÁQUINA - vende-se, de
costura Eugin, reta e zlg-zag,
R$250,00. Tr: 376-2820.

MÁQUINA - vende-se, cobertura

sínger, 3 agulhas. R$900,00.
Tr: 375-2271.

MÁQUINA - vende-se, de xerox.

Tr: 370-3287.

QUINTA-FEIRA, 8 de abril de 2004

ébe
Freios
ri LúÍeft,
�

FAÇA SEU TESTE
DE FLuíDO DE FREIO

GRATUíTO!

kikar@netuno.com.br
Rua exp. Antônio Carlos Ferreira, 865

Jaraguá do Sul Santa Catarina

MESA - vende-se, de tênis de

mesa, ótimo' estado, rllarca
oficial. Tr: 371-7398 cl
Eduardo.

desengrossa, 400mm.

R$2.000,00. Tr: 9132-4454-

275-3019(recado) ou no

endereço R, João Fermino .�
Domingos, sjn Vila Lenzi.

MESA - vende-se, de centro,
cor marfim, nova. R$50,00. Tr:
372-3675.

PORTA - vende-se, de ferro e

vidro. R$20,00. Tr: 370-9185.

MICROMETRO - vende-se, de
150 a 300. R$1.500,00 nego
Tr: 375-2271 ou 9902-6876.

REFRIGERADOR - vende-se,

,Cônsul, 280L. R$250,00. T�:

371-1853.

OURO - compra-se, qualquer
peça, arrebentada, quebrada.
Paga-se à vista. Tr: 9979-
0605.

SÓCIA - procura-se, cf ponto ou

sem, pI abrir negócio de
. alimentação ou outro ramo na

região central. Tr: 9909-7562.
MESA - vende-se, pI telefone.

R$60,00. Tr: 370-6526. PLAINA

Referência de nosso trabalho (calçadão e pátio da SCAR,
Floricultura Manque, Colégio Municipal Rio da Luz)

Tudo em colocação de lajotas, paralelepípedos, cokigrama.
Especializada na colocação do verdadeiro peiver,· intertravado.
Temos compactador e policorte.

'

Vendo e colocação de lajota prensada c/ 35% de MPI, tijolos de concreto prensado
c/ 35% de MPI, Peive com trqva

FONE/FAX: 392·3071 ou 9122·8935.

vende-se: SOFÁ-vende-se, semi-novo, 2

Mais Qualidade

Para o lar
,e para a IndústriaTECN.

CALHAS

A TECNOCALHAS mantém um compromisso com a

qualidade em tudo que produz. Colhas, Coifas, Aquecedor
Solar, Eólico, Chaminés, Tanques, Funis, Moldes poro

velas, Chapas em geral, Churrasqueiras, Baldes, MiCtórios,
Proteção poro parabólicos, Corte e dobra de chapas,

Funilaria Industrial em Inóx, Galvanizados e Alumínio.
Além de diversos outros produtos. Consulte-nos. ,

QUALIDADE E EXCElÊNCIA EM SERVIÇOS DE CALHAS E FUNILARIA INDL E COM A TECNO CALHAS

Ruo Felipe Scnimidt, .279 - Centro - Jaroguá do Sul- se . Fones: 370-6448 . 275·0448 • Fax: 371·9351

jAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SEGURANÇA PATRIMONIAL
Guarda. de Portaria
Recepcionista
Serviços de Limpesa e Conservação

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

1tJ·
..

f '_':
" � 'i'"''

•

,-"

.

SEGURANÇA E TRANQUILIDADE
rlllta de.� a �'tÚU s� de s� de 4«a � tJ4

íf?�. eH/Ite em � C6Ht- um- � de s� da rl�

(47) 276-3302

! Rua 25 de Julho, 662 • Vila Nova· Jaraguá do Sul· se !

lugares. R$80,00. Tr: 370- VENDE-SE-móveis pjloja. Tr:
6526. 370-5727 hor. comI.

SOFÁ - vende-se. R$30,00. Tr:
273-0779.

'

VENDE-5E- jogo de panelas, de

vidro, ej tampa, 5 peças.
R$100,00. Tr: 99Ó1-4179.

SOFÁ - vende-se, modulado, 5

peças + canto. R$80,00 nego
Tr: 371-9195 manhã ou 371-
0508 ej Danielle.

VESTIDO - vende-se, dois, de

prenda, um verde e um bordô.
Tr: 371-5270 noite ou 371-

5042poml.
TORNO ANTIGO - vende-se,
2,80 barramento temperado, ej

� placa de 3 castanhas, internas
e externas, contra-ponta nova.

Tr: 375-2271 ou 9902-6876.

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station 1, ej 2 controles, 13
cds. R$260,00. Tr: 370-8579
ou 9912-5936 ej Marcelo.

TORNO - compra-se, financiado.
Tr: 372-3993.

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station One, ej 2 controles, 2

memory eard de 20 jogos.
R$250,00. Tr: 9112-4693 ou

371-9311 ej Gilmar.
TUPIA - vende-se, superior,
copiadora. R$2.500,OO. Tr:

9132-4454 - 275-3019

(recado) ou no endereço R. João
Fermino Domingos, sjr, Vila
Lenzi.

VIDEOGAME - vende-se,
Dreamcast, ej 2 eontr. e :3 jogos.
R$350,00. Tratar: 376-2206.

TV - eompra-se, em bom estado.

Paga-se à vista. Tr: 9124-2390
hor. comI.

VIDEOGAME - vende-se, Play
statíon One, cj 2 controles,
memory eard, 1 transformador,

COM CARNES

TEMPERADAS NOS

ct

��.
Autêntica Pizza PaLull$tarta ,-'_'r

Forno d Lenha

Ruo Exp. Cabo Horry Hodlich, 837 - Centro
(próx. $upe,merCodo Angelon;)

Fone: (47) 275·6464 - Joraguá do Sul- SC

Compro Consórcio

contemplado ou não

contemplado,
mesmo em atraso,
pago à vista, em

dinheiro. OXX 47

522 0256 ou 47

9968 0588.

2 jogos, ej 6 meses de

garantia. R$350,00. Tratar:
376-2206.

VIDEOGAME - vende-se, Play
statlon 2, totalmente

destravado, ej 3 jogos.
R$750,00. Tratar: 376-2206.

VIOLÃO - vende-se, marca

Tonante. R$90,OO. Tr: 376-2820.

'��'I ��ç��c2!!
VENDEMOS E ALUGAMOS

TODA A LINHA DE
VíDEO GAMES ,CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAL

Fone: 376-2206

• PLAY5TATION 2

'XBOX
• PLAY5TATION ONE
'OAEAMCAST
• NINTENOO 64
• GAME BOY COLOR
• GAME BOY .AOVANCE
• NINTeNOO GAMe CUBe hÓlarlo d! a1ell(jimenlo: segUl!daà segoodadas IIl:OO ás22:00

Rua: Bertha Weegue ,1087· Barra· Jara uá dI> Sul· E·mail planeta ame ibes!.com.br

. -- .

unovers

ÁGUA VERDE - vende-se,

sobrad� em construção, ej
390m2, ter. ej 675rn2, R. Padre
Mirandinha. R$125.000,00
neg. Tr: 371-5512. Creci 8054.

ALUGA-SE quartos
mobiliados. Tr: 370-3561.

ALUGA-SE - no centro, suíte +

2 qtos e demais dependências.
ITr: 370-8097 ou 9.104-5468.·

Creei 9839.

AMIZADE-vende-se, nova, ej
3 qtos, 71nf. R$65.000,00. Tr:
372-3922 ej Walter. Creei
9238.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ -

vende-se, vende-se, ou troca-se

por casa em Jaraguá. Tr: 273-
1774.

BARRA - vende-se, mista, ej .

100m2, ter. ej 450m2, R. Frida
Piske Kruger, 261.

R$35.000,00 nego Tr: 371-
5512. Creei 8054.

ESTRADA NOVA - vende-se ou

troca-se 2 casas de alv., uma

ej 140m2 e outra eJ 70m2•
R$68.000,00. Tr: 371-4507.

ILHA DA FIGUEIRA - aluga-se,

casa mista ej 02 qtos, sala,
cozinha, bwe, lavanderia. Rua

Águas Claras, 436. Tratar: 370-
4594 após as 18:30

SCHROEDER I - vende-se, cj
74m2, 2km do asfalto, alv.,
toda murada, ej portão de .

alumínio, ter. ej 438m2• Aceita
se troca e negocia-se. Tr: 9141-
9344 ou 374-5757.

TROCA-SE - casa alv. em Barra

Velha, ej 100m2, 3 qtos, sala
e eoz. ampla, ej churrasqueira,
área de serviço por casa ou

quitinete em Jaraguá do Sul. Tr:
371-5592 ej João.

UBATUBA-vende-se, ej95m2,
ej ter. R$20.000,00. Aceita-se

_

troca por casa em Jaraguá. Tr:
9102-7311.

VENDE-SE. -, mista, ej 10x44.

R$25.000,00. Tr: 370-6279.

VENDE-SE - excelente, ej 3

dorm., ehurrasq., bwe c/ piso, I
:��':;�é:,j,��" T:,�m,;; •1.500m2, próx. Posto Bebling, .]

. R$30.000,00 nego Aceita-se

earrojmoto. Tr: 9.962-8154.

VENDE-SE - de madeira, pj
retirar do local. R$1.500,00.
Tr: 371c7797.

VENDE-SE - ou troca-se, na

-,
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_R$10.000,OO R$110,OO__

--R$ 20.000,00 R$ 220,00__

_R$ 25,000,00 R$ 275,00__

_R$ 40,000,00 R$ 440,00__

_R$ 60,000,óo R$ 574,00__

_R$100.000,OO R$ 957,00_'_'
_R$120.000,00 R$1l49,OQ_;__

Motos R$ 4.200,00 R$ 73,00
INFORMAÇÕES: (47) 9993-2874 (47) 9980-1928 (47) 222-2853

praia, por outra em Jaraguá. Tr:
371-3132.

VENDE-5E- alv., laje, ej 100m2,
frente pj asfalto, próx. escola e

posto de saúde. Aeeita-se troca

pj chácara. Tr: 374-5444.

VILA LENZI- vende-se ou troca

se pj chácara. Tr: 371-3132.

ALUGA-SE quitinetes
mobiliadas, entrada da APAE,
próx. WEG II. Tr: 370-3561 ej
proprietária.

ALUGA-SE no Cond.
Residencial Concórdia, nas

Águas Termais de Piratuba. Tr:
372-3192.

CENTRO - vende-se, calçadão,
ej 145m2, sem garagem.
R$60.000,00. Aceita-se troca

por casa. Tr: 370-9787.
'

CENTRO -vende-se, em prédio
ej 3 aptos. R$130.000,00.
Aceita-se proposta. Tr: 370-
8097 ou 9104-5468 ej Tina.
Creei 9839

COIYIPRA-5E - Apartamento de

até 40.000,00. Tratar: 9122-
1830 ou 9135-5854.

PROCURA-SE - pessoa ej apto
no centro, pj dividir aluguel.
Tr: 9902-3397.

SCHROEDER - vende-se, centro,
comercial e residencial, valor a

combinar. Tr: 9133-3476. Creei

3476

TROCA-5E - terreno Cj364m2,
Vila Rau, Área Nobre, Lot.

Renascença + restante em

dinheiro, por apartamento até

40.000,00. Tr: 9135-5854 ou

9122-1830

UBATUBA - vende-se, próx. a

praia, cj 1 suíte + 2 dorm.,
churrasqueira. Tr: 372-3235.

VENDE-SE - ótimo estado, cj 1

suíte, 2 qtos, próx. Centro.

R$57.000,00. Tr: 9997-2020.
Creei 7402.

'.

VENDE-SE - novo, ej 100m2, 1

suíte + 2 dorm. R$75.000,00.
Tr: 9977-5408.

'

VENDE-5E - próx. ao centro, ej
1 suíte, 2qtos, garag. e demais

dependências. R$68.000,00.
Aceita-se terreno no bairro
Czerniewicz ou Amizade. Tr:
9137-5573.

VENDE-SE - ej 2 qtos, no

Condomínio 'Amizade.

R$42.000,00. Tr: 276-3321.

ÁGUA VERDE - vende-se, ej
908m2, R., Joãq
Bertoli(servidão): R$26.600,00
nego Tr: ;371-5512. Creei 8054.

BARRA - vende-se, Lot. Casa

Nova, área plana e parcialmente
murada. R$12.000,00. Tr:
9997-2020. Creei 7402.

CHICO DE PAULO-vende-se, ej
1.234m2, fundos do Lot.

Firenzi(Mareatto).
R$17.000,00. Aceita-se

propostas. Tr: 372-3922 ou

9122-4198· ej Walter. Creci
9238.

CORUPÁ - vende-se, ej
52.500m2, próx. Seminário.

R$110.000,00. Tr: 372-3063

após 19:00.

RODOBEN;',
CONSÓRCIO

Cartas de crédito de Imóvel

I Repres.: Paris Construções Ltda. �47)433-7000 I
! Rua Abdon Batista, 121 - sala 1202 9978-1659!
" Ligue e scllclte a visita de um de nossos vendedores i
•...... -............ . ,_ _._-. :

30.000,00
50.000,00
75.000,00
100.000,00,
120.000,00
150.000,00

'

200.000,00

Parcela de R$ 315,92
Parcela de R$ 526,54
Parcela de R$ 789,54
Parcela de R$ 1053,08
Parcela de R$ 1263JO
Parcela de R$ 1579,62
Parcela de R$ 2106,16

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IA DE SE

, Anuncie aqui!!�
371-1919

;

Anuncie aqui!!!:
,...

p

371·1919

& Arquitetura
Topografia

- Medição do torra
- Desmembramento
- Regularização de medidas
- Projeto e execução
(residencial, comercial. etc.)

.

- Reformas em geral
, Paisagismo

370-7611/9911-2525
Walfer MarQUOfd1.744 Sl5

AUTO PEÇAS

Papa��Jio
. �;"i NOt'e:l,llb;ojoi int;ugÍ/r�dfi

.

a nO'(.la loja da Auto Peças' ,

)::; :"� '._', -"(_+;_J' ;:; :;;.'

. Papagaio, localizadà na -v:
.

Rua 25 de JuÍhol 1650 -

Vila Nova

RUA 25 tIE JULHO, 1650 -

VILA NOVA - JGU� DO SUL
E-mail: papagaiO@terra.col1l.br

371-1063

Anuncie aqui!!!
371;.1919

Anuncie aqui!!!
371·1919

, - ···· .. ··

·1
, Anuncie aqui!!!

371·1919

Anuncie aqui!!!
371·1919

Anuncie aqui!!!
371·1919

Anuncie aqui!!!
371·1919

Anuncie aqui!!!
371·1919

Anuncie aqui!!!
371·1919

Anuncie aqui!!!
371·1919

Serviços com Re!roescavadeiras
Tratores e Esteiras
Caminhões Basculantes

Compressores de Ar
Loteamentos completos
Rompedor de Concreto

RCJI1llEldor de Pedras

Compactadores de Solo

Colocação de Tubos de Concreto

'Remoção de Rochas

Drenagem
Pavimentação cl Lajotas

.

Anuncie aqui!!�
371·1919(47) 276-3429

9975-5659 Anuncie aqui!!!
371·1919

t

Rua: Exp, Gumercindo da Silva, 616 -

Centro ' Jaraguá do Sul - SC

M=I VIDRAÇARIALU Arte Vidros
Vidros, Espelhos, Bisotê, Lapidação e Polimento,

[ateamentc. Plotter de Re�orte, Acessórios

Anuncie aqui!!!
.

371·1919
.

;_m.eFação
:�Si. BVD's

ª,yStation.
Anuncie aqui!!!

371·1919

f3
I * Sancas

I * Meia Cana

I
* Rebaixo

,
* Forro

I * Acabamentos de gesso
* Consertos
'k Orçamento sem compromisso

, Anuncie aqui!!!
371·1919

Anuncie aqui!!!
371·1919

r.��:!,
i fOTOCOPIADORAS -IMPRESSORAS

- MATERIAIS DE CONSUMO
- ASSISTÊNCIA TÉCNICA

,

Anuncie aqui!!!
371·1919

A
• nn

,
nuncle aquI •••

371·1919

1276·3417
: Rua 25 de Julho. Sl5-VIla Nova:18l'111luád. SUI- se '

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ILHA DA FIGUEIRA - vende-se,
cj 3.334m2, defronte a

Indumak. R$140.000,00 nego
Tr: 371-5512. Creei 8054.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se;
� no Lot. Divinópolis, ej 392m2,

ótimo loalização, rua 912.

R$20.000,00. Tr: 372-3922

cj Walter. Creei 9238.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se,
cj 350m2, frente a Escola

Waldemar Sehmidt.
R$30.000,00. Tr: 370-9935
ou 370-5202.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se,
na R. José Theodoro Ribeiro

esquina ej a R. Santa Julia,
cj 393m2, próx.
Supermercado Kasmirski.

R$35.000,00. Tr: 370-9935
ou 370-5202.

PiÇARRAS - vende-se, próx.
Candeias, cj 400m2•

R$5.500,00. Tr: 372-1395.

PiÇARRAS - vende-se, cl
2.000m2, defronte BR 101. Tr:

372-1395.

RIO MOLHA -, vende-se,
linda área ej 20.000m2, cj
ter. de 3.000m2, pronto pj
construir, ej escritura

desmembrada dentro de um

cond. ecológico e residencial,
ej 80% de mata nativa,
secundária, frente pj riacho,
acesso asfaltado, próx.
Gruta., Barbada.

R$45.000,00. Ver site

www.sitiobarulhodagua.ejb.net.
Tr: 370-8563.

RIO MOLHA - vende-se, ej
969.480m2,

.

escriturado.

R$150.000,00. Aceita-se casa

ou apto no negócio. Tr: 9112-
5501. (proprietário)

/

SANTA LUZIA - vende-se, ej
420m2, pronto pI construir, ej
escritura e financiamento pela
CEF. R$7.500,00. Tr: 275-
2335.

TRÊS RIOS DO NORTE - vende

se, ej escritura, R. Ilda Friedel.

R$8.700,00. Tr: 371-5512.
Creei 8054 ..

/'
UBATUBA - vende-se, reta da

enseada, cj 390m2, próx.
Praia. R$15.000,00. Tr: 371-

6506.

VENDE-SE - dois terrenos, ej
13x25 cada, boa localização.
R$12.000,00 cada. Tr: 370-
6279.

VENDE-SE - meio terreno,
murado, ej casa alv., ej 2 qtos,
sala, eoz., banh., gar., no Lot.
Ouro Verde. R$23.000,00. Tr:
376-2902.

VENDE-:SE - ej 640m2, ej meia

água nos fundos.

R$55.000,00. Aceita-se carro

até R$8.000,00. Tr: 370-1787
ou 9992-0673.

VENDE-SE - próx. Malwee, ej
30.000m2• Tr: 370-8097 ou

9104-5468 cj Tina. Creei
9839.

VENDE-SE - na R. Egon Rocha.

R$18.000,00. Aceita-se troca.

Tr: 370-7144.

VENDE-SE - el 76 margas, na

Tifa dos Húngaros - Jguá 84,
casa ej 3 qtos, sala, copa,
eoz., lav., bwe, 2 galpões el
engenho de melado, ej
nascente de água. Tratar: 273-

1660.

VENDE-SE - co me rci al.
condomínio centro, ej
3.900m2, totalmente

aproveitáveis. Tratar: 275-
3070. Creei 8950.

VILA' RAU - vende-se, de

esquina, ej 425m2.

R$23.500,00. Tr: 9997-2020.
Creei 7402.

VILA RAU - vende-se, cj 14x32,
área residencial, ej água e luz.

Tr: 370-1522 ou 370-8515.

VILA RAU - vende-se terreno

Cj364m2 , Área Nobre, Lot.

Renascença. Tr: 9135-5854 ou

9122-1830

senac (47) 370-0251

"Senac é pra vida tod�".

Rua Adélia Fischer, 303 - Jaraguá do Sul- Santa Catarina
www.sc.senac.br- E-mail: iaraJ:!uadosul@sc.senac.br

BAZAR - vende-se, no

Bairro São Luis, em

funcionamento, com

clientela formada. Aceita-se

proposta. Tr: 376-0307.

CORUPÁ - aluga-se sala comI.,
na R. Nereu Ramos, 112 -

Centro. Tr: 375-2301.

VENDE-SE bar e

lanchonete, com ótima
clientela, 500m do centro,
próx. Clube Baependi.
Barbada. Aceita-se carro de
menor valor. Tr: 9106-8757

ej Jaime ou Sandra.

VENDE-SE - farmácia, em

funcionamento. R$60.000,00.
Ir: 9967-4608.

VENDE-SE - sala comercial,
próx. ao Edifício Isabela. Tr:

9112-5143.

VENDE-SE - vídeo locadora
no Bairro Água Verde.
Aceita-se casa em Barra do

Sul no nego ou ter. até

R$7.000,00 em Jaraguá.
Tr: 371-2525.

'

VENDE-SE - loja de 1,99, el
bazar, na R. José Narloeh,
1130. Tr: 216-1424 à
noite.

VILA LALAU - vende-se, sala
comI. ej apto. Aceita-se troca

por imóvel de menor valor. Tr:

371-3132.

VENDE-SE - um canto do

paraíso, cl 4.850m2, à 6km

do centro, acesso todo

asfaltado, I ej toda infra

estrutura. Visite nosso site

www.sitiobarulhodagua.cjb.net.
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REPRESENTANTE COMERCIAL
DIRETOR DE ARTE

Empresa do ramo de mídia impressa
(catálogos, folders, folhetos) busca

profissionais que tenham dinamismo, ambição
e vontade de crescer profissionalmente

Enviar curriculum para
comercial@proimagem.srv.br

TIM CELULAR
TBP - Jaraguá do Sul - Master CeI!

Oportunidade de emprego
Master Cell, empresa que representa a TIM Celular em

Jaraguá do Sul, (planos empresariais), contrata para
admissão imediata,

Vendedores externos.

Necessário : Condução própria, telefone celular,
alguma experiência em vendas externas.

Oferecemos: Ajuda de custo inicial, e, comissãb sobre

vendas.

Interessados devem comparecer terça-feira, 30/03/04,
munidos de curriculum vitae, em nosso escritório,
localizado a :

Rua Reinoldo Rau, 60 - Centro - Edificio Market Place,
sala 4 - Fone 372-1922.

Preço de ocasião pj pgto à
vista R$187.000,00. Aceita

se proposta.Tr: 370-8563.

VENDE-SE - local pronto pj
residir ej 147.500m2, a 1.8km
do centro. Com 1 casa, 3 lagoas,
3 bananeiras, 3 nascentes de

água, farta pastagem, 6 vacas

gersey PO. Tr. 9952-1267.

empregos
CONSÓRCIO - vendedores(as),
com experiência na área
externa pI Jaraguá do Sul e

região. Ótima remuneração. Tr:
371-8153.

OFEREÇO-ME - pj trabalhar
de babá, gosto de crianças Tr:

370-8592.

OFEREÇO-ME - pj trabalhar
como segurança noturno, el
curso. Tr: 9136-6647.

OFEREÇO-ME - pj trabalhar
como diarista, mensalista ou

aux. de produção. Aceita-se

proposta. Tr: 9136-6647.

OFEREÇO-ME - pj trabalhar
como auxiliar de limpeza e

passadeira. Tr: 371-9670
recado ej Sr. Alcides.

,PROGRAMAÇÃO DE CURSOS SENAC 2004

OFEREÇO-ME - pj trabalhar

Jardinagêm &

Paisagismo.

como ajudante de cozinha ou

cozinheira. Tr: 370-0097 cj
Zeli.

OFEREÇO-ME - pj trabalhar
como cozinheira, copeira ou

zeladora, ej experiência. Tr:

276-0545.

OFEREÇO-ME - pj trabalhar
como mensalista.lr: 370-9796

el Salete.

OFEREÇO-ME - pj trabalhar na

limpeza de lotes. Tr: 370-
6719.

OFEREÇO-ME - pj trabalhar
como diarista. Tr: 371-
8149.

OFEREÇO-ME para
trabalhar como diarista,
com referência. Tr: 376-
1306 com Rosane.

PROCURA-SE -estágio como

técnico têxtil. Tr: 371-

5640.
\
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. Fone: 371-6110
9905-2653

QUINTA.FEIRA, 8 de abril de 2004
CLASSI

,�]
� :láce c(jO'rp&

e Distribuidora de Cosméticos:

"1'11111-. de. Cif&ÁWl," ,. /j",!U1.IUl .

,
"

fone: 275-1450
Av. 'Har, I)c(),lol'o ,Ia Fonseca" 491
.ala O l-Centro - Jaragwí ,lo Sul

Maniplllaç.lo de fórm[/Ias médicas
Fisioterápicos e

Cosméticos manipulados

Fone: 371-8298

para eles,
elas e casais

j
MORENO CLARO. i

1.83 alt., 75kg. 25 ANOS.!

.�-�.�.ª_:_'_QQ_�_l c __ �

I···
- .. -.--------.-----------..

Eduarda, /9 anos,
morena bronzeada,
dos olhos verdes e

corpo escultura/.
Atende hotel,

motel e residênCia.

9143-4305!

PREVINA·SE
Use Camisinha

PREVINA-SE
Use Camisinha

:

···········1 ,

IAnunCie aquill
371-1919 ;

PREVINA-SE
Use Camisinha

SAUDE'Bc I FOR

" Dor Crônica
DESCRIÇÃO
Um distúrbio doloroso causa estresse suficiente para
prejudicar o relacionamento social ou a capacidade para o

trabalho. Dor crônica E definida como uma dor que dura

mais de 1 mês do que o período previsto para a cura da lesão.
Dor crônica é associada com um processo patológico que
causa dor contínua. Dor crônica pode recorrer em intervalos
de meses ou anos.

Dor crônica e Síndrome dolorosa crônica são diferentes.
U ma pessoa com dor crônica tem sintomas consistentes
coma existência de problemas físicos ou doenças. Na
síndrome dolorosa crônica os sintomas muitas vezes são
inconsistentes com a doença ou 'lesão. Adicionalmente,

'pacientes com a ,síndrome dolorosa crônica podem
apresentar uma queda total em seus desafios social e de

vida, como resultado de seu problema doloroso. Pacientes

portadores de dor crônica geralmente não apresentam tais

problemas.
CAUSAS
Fatores psicológicos podem contribuir para com o fato de
uma pessoa experimentar dor crônica. A dor pode ser um

sintoma de estresse mental. Pode ser também, um meio de se

defender di retamente contra um estresse conhecido. Alguns
indivíduos respondem excessivamente à dor. A capacidade
de tolerar a dor pode variar entre indivíduos. ASSim,
algumas pessoas podem ser mu ito pouco tolerantes à dor.

SINTOMAS
Dor persistente que dura mais de 1 mês do que o esperado
para uma doença aguda ou tempo de cura de uma lesão;

:
....

··Pousadiaj·re-ichc·no
..

Ar·
.. ·· .. -

! com acompanhantes
f �n 'Jol!tÍ I1d4 t.lHu:ado de fica,. em ensa sem cornpmlifl, W!Ilfill

l r.on�p.cp.t t10!:Sll JmtlI:mill eorn Htl�ItI: acol'npllhhante.!: 24- nH:

! so sau dj�pot. Tamos pN!ço!: ar.es!:Íveis n suto S1fnf'ldirnC!hfo.
i Tudo �flHl f:!\lorecet 11 você r.lil.mtn. Tnrnnntn flh!lldntnn� flOfp.h:,

:275-0052
"1OIoi, ...,ill'netas.

273-1174
._-- •.............................. _ .

9143-7678

.MARCOSPREVINA-SE
Use Camisinha

lnloante, somente para
mulheres

Das ali,,1S l Zhs e 2l"s ii Ih

PREVINA-SE
Use Camisinha

queixas de dor persistente, não responsiva, muitas vezes

inapropriada à lesão ou doença de base; história de buscas
de tratamentos/alternativos e submissão a procedimentos
desnecessários; preocupação excessiva com as queixas,
muitas vezes com o apoio direto ou indireto de familiares e

amigos; quebra nas metas sociais e de vida; resposta
excessiva a dor por perdas pessoais, sociais ou financei raso

, I

DIAGNOSTICOS
Distúrbios dolorosos são diagnosticados com base na

presença ou ausência dos sintomas acima descritos. Se o

indivíduo apresenta uma condição médica dolorosa, a

presença de dor não justifica um diagnóstico psiquiátrico.
Porém, dor associada com um distúrbio mental pode
justificar um diagnóstico do, distúrbio doloroso. Para

determinar se se trata de uma condição médica, deve-se

proceder a um exame físico completo e, em alguns casos, a

exames laboratoriais. Adicionalmente, deve ser feita uma

descrição detalhada da dor, incluindo quais os fatores que

pioram ou aliviam a dor.

TRATAMENTOS

Intervenções para melhorar a capacidade de tolerância à
dor de uma pessoa incluem exercícios de relaxamento

(biofeedback), atividade física, medicamentos, hipnose
dirigida, acupuntura, psicoterapia.
Terapia cognitiva-comportamental e modificação
comportamental podem ser eficazes no contrate da dor
crônica. Descondicionarnento também pode auxiliar uma

pessoa acometida de dor. Terapia familiar é importante
para ajudar o paciente portador de dor crônica. Essa

terapia focaliza os membros da família, encorajando-os a

fornecer atenção' consistente ao paciente, esteja este

ativo ou inativo devido à queixa dolorosa.

CORREIO DO POVO 15

Saiba ema9recer 5elll

parar de cOlller.

Conh6fa o pr09rama"

DISCIPLINA
ALIMENTAR

Info(lI1a�õe$: 9971-1814

- GINECOLOGIA -

5 f},JI/1I...,J.,;.
CIIM/se 1242 c TRGO 030(79
.

o 5Ql!RAC1Ll.079

Vídeo-cirurgia,
Menopausa - Prevenção

do Câncer, Endometriose
Rua: Guilherme W«'ge, 50 -- SL 4()6

Eone: .370-1705
·:541úúltá.@uehárv.côrn.bh·1arqitipdo·$úl·'

CORREIO DO POVO

. I
-: laraguá do Sul I

i . I
19117·04971
.......................... _ _, , , '

Anuncie aqui!
371-1919

.

, , ,

'I
i

Anuncie aqull]
371-1919 i

PREVINA-SE
Use Camisinha

i
.....................................J

;:::=:�:::.=.:.=:::;::::=.:::.. :.: :.::::: =.:::.::::::.:=:::.: ::��.=-.::::=:..::::= :�:.�

,

Anuncie aqui!
371-1919

Anuncie aqui!
371-1919

Stefenen c Carol

Duas mulheres se acariciando
•

• só para você.

• ** ** ••

Natasha

A mais completa, possuída, ,

agradável e perfeita '
•

•

** •••••••••••••••••••••••

9963-5544
Atendemos Motéis, a domicfliq e temos 1000.al
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SAÚDE -INICIADA EM JARAGUÃ DO SUL A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE IDOSOS CONTRA A GRIPE.

Doenças respiratórias podem
ser evitadas nesta estação

]ARAGuA DO �UL -

"
Alguns hábitos da estação,
como a convivência .por
mais tempo em ambientes

fechados, o frio e as

mudanças súbitas de

temperatura, 'são alguns
dos responsáveis por
doenças como a gripe e 6

resfriado. As principais
vítimas 'são os idosos e as

crianças. Por isso muitos.

municípios através', da
divisão de saúde abriram
o cronograma de vaci

nação para as pessoas com

mais de 60 anos. Segundo&
o diretor da divisão de

epidemiologia em J araguá
do Sul, Sebastião Resende,
a meta municipal é

imunizar 8.141. pessoas
com mais de 60 anos. A
meta é ousada uma vez que
muitos ainda têm

restrições � respeito da
vacina. Mas o mito está aos

poucos sendo derrubado.

Segundo dados da própria
secretaria de saúde em

1999 foram imunizados
(�

, fJ

Muitas vezes há

dúvida entre o que é gripe
e resfriado. Os resfriados

são; na maioria das vezes,
causados por uma família
de vírus chamados) Rhi

novirus, enquanto qUIi\ as

gripes são causadas por
outro tipo de vírus, o

chamado vírus da

Influenza, identificado
como vírus A,B ouC,

Em geral os resfriados
se apresentam como uma

coriza, obstrução nasal,
muitas vezes a garganta fica

irritada, provocando tosse.

Raramente aparece febre,

Arquivo

Vacinação em idosos faz reduzir lncidência da gripe
83% dos idosos, época em

que foi lançada a

campanha. Em 2000 o

índice caiu parã 60%, fato

causado por uma má

repercussão da campanha,
onde os idosos temiam

que a vacina pudesse estar

provocando 'a grípe. Em
2001 o índice melhorou

subindo para 66%,
mesmo número alcançado
em 2002. Com mais

confiança na campanha. as

Gripe ou Resfriado?
ou se estiver presente é bem
baixa. Também é raro o

doente apresentar dores no

corpo ou aquele mal estar

geral, cansaço ou fraqueza.
Por outro lado, os sintomas

da gripe são bem mais

intensos. Normalmente

aparece febre, a pessoa tem

dores pelo corpo. J á a

obstrução nasal e a dor de

garganta não são tão

frequentes como no

resfriado. Normalmemte, o

resfriado dura poucos dias,
mais ou menos 4 a 7 dias,
enquanto a gripe dura mais

tempo, de 1 a 2 semanas.

estatísticas melhoraram em

2003, com cerca de

77%dos idosos imu

nizados. Este ano a

campanha quer superar
estes índices. "Sempre
esperamos imunizar

100% das pessoas com

m�s�e60anosemboru
saibamos que muitos

ainda relutam. Mas com

certeza as pessoas estão

vendo os benefícios da

vacina", explica Resende.

A campanha se

estende até dia 30.

Durante este tempo
equipes de agentes comu

nitários estarão visitando
os idosos acamados e

impossibilitados de

locomoção. E no dia 17

acontece o dia nacional de

vacinação. Nesta data o

país inteiro estará
mobilizado para a va

cinação. Em Jaraguá do
Sul os 13 Postos de saúde
estarão atendendo das 8

horas até às 17 horas.

Infelizmente o Minis

tério da Saúde só dispo
nibiliza vacinação para
pessoas acima de 60 anos.

Mas muitas empresas

compram grandes lotes

da vacina para aplicar em

seus funcionários. "Está

confirmado que· o nú

mero de internações
diminuiu cerca de 20%
em função da aplicação
da vacina", destaca

Resende.

(CELICE GIRARDI)

Evite ficar em locais resfriado é melhor

fechados: mantenha descansar; descansando e

ambientes arejados, com o relaxando o sistema

ar circulando para que os imunológico é ativado,
vírus não se concentrem fazendo o resfriado sarar

,

no local. Lave sempre as mais rápido. Além disso

mãos, beba bastante evita-se passar a doença
líquido: pode ser água para os outros. Não fume:

pura, suco de frutas ou estudos mostram que as

chás. Mantenha' o ar pessoas que fumam
dentro de casa com uma pegam mais resfriados e

certá umidade: o ar muito gripes que')as que não,

seco provoca irritação das fumam. Tenha uma

mucosas aéreas, facili- alimentação saudável:
tando a penetração dos �_comer bem ajuda a manter

germes que provocam os Q corpo com uma boa
resfriados e gripes. Se • resistência contra infec
estiver gripado ou ções. Alguns alimentos

CORREIO DO POVO 7

Guaramirim lança projeto de

Turismo para as escolas
GUARAMIRIM - O fotos e' selecionar três delas

programa Educação para o

Turismo - Embarque Nessa

da Secretaria de
Desenvolvimento Econô- ,

mico e Secretaria de

Educação e Cultura da

prefeitura de Guaramirim

terá seqüência neste ano

com a participação da

Secretaria de Desen

volvimento Regional (SDR)
envolvendo estudantes de

todo o município. O

lançamento do Projeto
versão 2004 foi realizado na

semana passada, no

auditório da Fameg
(Faculdades Metropolitanas
de Guaramirim). Estão

programadas visitas aos

pontos turísticos a partir do

mês de junho bem como

entrevistas com os mora

dores mais antigos, visando

resgatar a história e a cultura

do município. De acordo
com a responsável pela
divisão de turismo na

prefeitura, Elvira Maria

Radwanski, uma das

novidades neste ano é o

Concurso Fotográfico. "'A

prefeitura vai disponibilizar
filmes de 12 poses e a

revela.ção. Caberá aos

próprios alunos fazerem as

Como se prevenir contra a gripe e resfriado
ajudam a dar rnaro r

resistência ao corpo, como

iogurte, alho, gengibre,
ginseng e geléia real. Tome

vitamina C. Em geral é

recomendada uma dose de

60mg por dia. A melhor
maneira de conseguir a

vitamina C é através de
frutas ácidas, como laranja,
limão, morango e tomate,
e verduras.

TRATAMENTO
Na verdade, não existe

um tratamento específico
para as gripes e resfriados.
Como todas doenças virais,

para representar a 'Escola",
explica. Os vencedores
receberão como premiação:
Máquina Fotográfica e

Passeio com alimentação
para. o primeiro colocado;
Máquina Fotográfica para

segundo e terceiro lugares.
Para sorteio entre as escolas

serão destinados dois

aparelhos de som e dua/s
máquinas fotográficas. No

mês de outubro haverá

apresentação dos trabalhos
desenvolvidos em sala, de
aula com a escolha dos 'dois
melhores que receberão
como prêmios micro

computadores e impres
soras. A SDR comprome
teu-se a repassar R$ 5 mil

para custeio do projeto
neste ano.

Elvira Maria afirma que
outro objetivo deste projeto
é' desenvolver nos

'estudantes, uma consciência

sobre a importância de
conhecer e preservar o

patrimônio natural e cultural
do município "os alunos se

tornam verdadeiros guar-,
diões do nosso patrimônio,
melhorando a qualidade de

vida dos habitantes" finaliza

Elvira.

elas acabam sendo
eliminadas sem tratamento.
Porém, o que podemos
fazer é aliviar os sintomas,
através de inalação para
desobs-truir as narinas.

Não adianta tomar

antibióticos. Somente nos

casos em que for con

firmada uma infecção
secundária, os anti

bióticos estarão indi
cados. Beba líquidos
quentes, pois ajudam a

eliminar o catarro. Para

a febre; tome um

antitérmico indicado

pelo médico.

·Fellowsl
D I O .M A, S

I

Rua Domingos da Nova, 227 • Jaraguá do Sul •

Fone (47)275-3475 • E-mail: fellows@netuno.com.br
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• AUMENTO: POLíCIA SALIENTA QUE O NÚMERO DE ACIDENTES EM JARAGUÁ,DO SUL CRESCE CADA VEZ MAIS,

Violência no trânsito
do Dia Mundial da

]ARAGuA DO SUL -

Técnicos do Ministério

da Saúde, em conjunto
com representantes do
Ministério das Cidades,
aprovaram, em Brasília, o

slogan "O trânsito é feito

de pessoas. Valorize a

vida" para marcar as

atividades brasileiras do

Dia Mundial da Saúde

comemorado no dia de

ontem. Este ano, o tema

das discussões é a

violência no trânsito,
escolhido pela OMS

(Organização Mundial de

Saúde). No Brasil os

acidentes de trânsito

provocaram, em 2001, a

morte de 30.527 pessoas
nas ruas e estradas. Em

jaraguá do Sul, apenas
este ano, quatro mortes

foram computadas pelo
14° Batalhão da Polícia

Militar.

Divulgação

índice de acidentes de trânsito é considerado alto em JS

A Praça Ângelo
Piazeira foi palco de
diversas atividades
alusivas à data. A PM

instalou uma barraca para
prestar atendimento à

comunidade, repas
sando informações sobre

trânsito, apresentando
estatísticas e explanando
sobre exames de al-

coolemia e medição do

som com aparelho de
cibelímetro. "O número

de acidentes em Jaraguá
do Sul pode ser con

siderado muito alto e a

principal vilã ainda á a

falta de atenção dos

motoristas, a embriaguez
e a falta de consciência

dos condutores que

é tema

Saúde
dirigem em alta velo

cidade", critica o chefe do
setor de Trânsito da PM,
tenente Ricardo Alves da
Silva. Outro fato le

vantado pelo tenente é a

questão da autocon

fiança dos motoristas que
efetuam diariamente o

m e srn o percurso. "As

pessoas que passam pelos
mesmos lugares todos os

dias acabam se habi

tuando com uma d e-'

terminada m ov im e n

tação e às vezes são

surpreendidos", destaca.

No evento realizado
na praça', a divisão de
Trânsito da Prefeitura

de J araguá do Sul

distribuiu material edu

cativo e expôs em

painéis fotografias rela

cionadas aos acidentes
de trânsito.

(FABIANE RIBAS)

Divulgação
Mais de 30 artesãos participaram da feira de artesanato

4a Feira de Artesanato
movimenta comunidade

SCHROEDER - Mais de

30 artesãos do município
de Schroeder par

ticiparam da 4a Feira de

Artesanato, organizada
pela Secretaria de Edu

cação e Cultura, no dia 03

de abril. A maioria dos

participantes saiu satis

feita com as vendas.

O público aproveitou
para comprar as

lembrancinhas para a

Páscoa. Cestas, ovos de

cho-colate caseiro e

enfeites de Páscoa foram

os mais procurados.
Além disso, outros

artigos tiveram boa

aceitação, como bor

dados, cerâmicas, e

velas decorativas, de

acordo com o secre

tário de Educação,
Harildo Konell. "A

variedade de produtos
artesanais oferecidos,
fez o diferencial da feira,
que teve o objetivo de

valorizar o trabalho dos

artesãos do nosso

município e oferecer

uma oportunidade para
a comercialização dos

seus produtos", enfatiza

o secretário.

Senac de Jaraguá do ·Sul lança o prlmelro curso de 'Legislação Aduaneira
]ARAGuA DO SUL - O

Senac de Jaraguá do Sul
iniciou esta semana o

curso de Legislação
Aduaneira. Realizado nas

segundas, terças e

quartas-feiras, das 19h às

22 horas, será ministrado

até dia 19 de maio com

rara participar é neces

sário ter o ensino médio

.completo ou estar no

último ano.

De acordo com

Solange Silveira Rosa, do

departamento comercial
do Senac, o curso é vol

tado para pessoas que

carga horária de 60 horas.
'O objetivo do curso

é o de capacitar os par-o
ticipantes a identificar a

legislação pertinente ao

Comércio Exterior e os

processos envolvidos,
utilizando a classificação
fiscal de mercadorias.

I'I
I
I

trabalham na área de
comércio exterior ou

almejam qualificar-se
neste assunto. "O mer

cado está, necessitando

pois está deficiente deste

tipo de pro fisaio nal ",
afirma Solange. Este é o ,

pnmelro curso voltado

ao comércio exterior.

Os assuntos repas
sados no curso são

direito internacional,
legislação aduaneira,
Nomenclatura Brasileira

de Mercadorias (NBM)
e Normas e Docu

mentação Aduaneira. Os

interessados em fazer o j
curso ainda poderão

.

fazê-lo. O investimento é

de três parcelas de R$
50,00. As inscrições
podem ser feitas no

Senac, na Rua Adélia

Fischer ou no fone 370-

0251.

IPTU É INVESTIMENTO
NI GERAÇÃO DE EMPREGOS 'I

o dinheiro arrecadado com o IPTU éinvestido em obras como a área industrial, um espaço com
. �

294.708m2, que vai atrair a instalação de novas empresas, movimentar a economia, gerar empregos
.

e projetar o desenvolvimento de Guararmim.
'

I

I

PAGUE ATÉ:
20 DE ABRIL COM 20% DE DESCONTO
20 DE MAIO COM 10% DE DESCONTO
21 DE JUNHO COM 5% DE DESCONTO
OU EM 6x SEM DESCONTO

(PRIMEIRA PARCELA: 20 DE ABRIL) GUARAMIRIM

IPTU.
Faz mais pela cidade.
Faz mais por você.
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• SAÚDE: INFORMAÇÃO E EXAMES MARCARAM O DIA DA SAÚDE NO CALÇADÃO DA MARECHAL EM JS

Informações à comunidade foi

destaque no Dia Mundial da Saúde
ção, tratamento e vacinas. Os

.alunos da sétima série do

Colégio São Luis respon
deram as perguntas e ganha
ram os kits com folderes e

preservativos, ''Achei inte

ressante este assunto porque
estamos justamente falando
disso na aula. Então viemos

até aqui para ter mais

informações a respeito", diz

Aline Mayara Sebben, 13

anos. A colega Cristina

Bianchi, 13 anos, concorda
com a amiga. "Respondemos
o questionário e ficamos

sabendo um pouco mais

sobre o corpo humano,
assunto estudado na sala de

aula", diz a estudante.

A RFCC (Rede Feminina

de Combate ao Câncer)
estava com sua equipe
levando orientações sobre

prevenção e tratamento e

tipos de câncer -.
' Em ex

poslçao, ,banners pen
durados, um boneco mos

trando cada parte do corpo
humano e até parte de um

pulmão e de um seio estavam

em exposição. "Trouxemos

para praça estas mostras de

partes do corpo atingidos
pelo câncer porque' as

pesso�s ouviram falar, viram
fotos mas não têm opor
tunidade de ver como ele é e

comoé sua forma", explica
a presidente da RFCC,
Elizabeth 'Dematté.

(CEUCE GIRARDI)

]ARAGuA DO SUL - O

calçadão da Marechal

permaneceu movimentado

durante todo dia de ontem

em função do Dia Mundial
da Saúde, quando a Se

cretaria de Saúde realizou a

Ação Municipal de Saúde

Pública, levando para a praça
todos os programas ofe
recidos pela rede municipal
para que a população pudesse
conhecer. Quem passou
pelo Calçadão da Marechal,
no horário das 9 às 16horas,
pode conhecer os inúmeros

programas desenvolvidos

pela Secretaria e seus par
ceiros. Foi o caso do gerente
comercial Jorge Jonas, Sales,
61 anos que, atraído pelo
movimento e pela música,
veio até o calçadão medir a

pressão e fazer exame de
diabetes. "Faço caminhadas
e procuro cuidar na alimen

tação. E já que havia pos
sibilidade' de fazer o exame

de forma gratuita e com

resultado na hora, resolvi

aproveitar", diz ele, que
parabeniza a prefeitura pela
iniciativa de fazer este evento.

Giseli Barbi e a mãe. Iara

"
Tosta vieram ,passear no

calçadão aaproveitaram para
usufruir dos serviços ofe

recidos. "Vim com minha
mãe e minha filha passear e

acabamos fazendo exame de
diabetes e a verificação da

pressão. Aproveitamos e

. Ruiz (esq) esclareceu dúvidas aos portadores de Oort

eminário discute Saúde e'

egurança do trabalhador
']ARAGUA .DO SUL -

rmina hoje a série de

abalhos e palestras'
amovidas pela Fetiesc

ederação dos Traba

adores nas Indústrias de
nta Catarina) no

ditório do STIVestuário,
Jaraguá do Sul. Estão

rticipando do Seminário
aúde e Segurança da
asse Trabalhadora: O
e os Sindicatos podem

zer?" dirigentes sindicais
embros da Associação

, s Portadores de

oenças Profissionais. O
édico do trabalho e

presentante da UITA
nião Internacional dos

iabalhadores d� Alimen

ção) para a regional
tino Americana, Rober-

Ruiz, prestou orien

f;ões aos membros da

saciação e palestrou
hre diversos temas. De
ardo com o médico a

r/Dort não deve ser

nsiderada uma doença
'Usada por acidente de
tcurso e deve ser tratada'
rn seriedade. ,"Temos
e tirar da esfera cível e

ar para a criminal,
rque fazer o funcionário
ba-Ihar dessa forma que
acabe causando lesões

ias é caso de justiça
minaI", acredita o mé
o que pretende neste

Contra discutir com os

lideres sindicais a situação
das fábricas e fazer pro
postas de melhorias para o

ambiente de trabalho.

O mestre em educação
e trabalho da UFSC e

coordenador da escola

sindical da Fetiesc, Sabino

Bussanello, também

realizou palestra.
Bussanello defende três

medidas para mudar a

situação atual. . A

conscientização, a pre
venção, com alteraçã? do

ritmo de produção e

diminuição da jornada de

trabalho e por fim a

audiência pública, que
acontecerá dia 28 de abril.

O, encontro em Floria

nópolis é uma continui

dade do seminário sobre

doenças profissionais que
aconteceu em ou/ubro de

2003. ''As entidades sociais
estarão organizadas para
debater e diagnosticar a

incidência no setor pro
dutivo, prevenção e busca

da regulamentação como

Projeto de Lei. Dessa
forma chamaremos as

empresas a responsa
bilidade e coibir esses

excessos", destaca Bus

sanello. A diretora da Fede

ração e vice-presidente do

STIVestuário, Rosane Sasse

tabérn palestrou sobre as

doenças relacionadas ao

trabalho em mulheres. (CG)

César Junkes

Barraca de OST/AIDS foi uma das mais procuradas
vimos a peça teatral sobre o

trânsito e ficamos encantadas
com a seriedade com que o

tema está sendo tratado.

Acho que poderia acontecer

mais de uma vez por ano este

tipo de evento", comenta

Giseli no que Sua mãe

emenda; "Vim visitar a

cidade e fiquei maravilhada

com a preocupação da

prefeitura em levar infor

mação para as pessoas.
Parabéns a cidade", destaca
a turista. Mais de 500 exames

de diabetes e verificação de

pressão foram realizadas, se

gundo informações da

diretora da divisão ambula

torial, Eunice Andreatta.
O público teve acesso

aos serviços e orientações
em mais de 20 barracas. A

Ação Municipal contou com

a participação da AMA,

Aadav, Apae, Rotary Clube

J araguá, Rotary Clube

Jaraguá do Sul PérolaIndus

trial, Lyons Centro, Lyons
Cidade Industrial, Hospital
São José, Hospital e Mater

nidade Jaraguá, Rede Femi

nina de Combate ao Câncer,
Bombeiros Voluntários de

Jaraguá do Sul e Polícia Mi

litar, entre outras entidades.

Também foram mostrados

os programas da Secretaria

da Saúde, representada pelas
divisões Ambulatorial, de

Odontologia, de Clínica

Médica, Epidemiológica e de

,Vigilância Sanitária.

Na barraca da divisão de

epidemiologia o movimento

era intenso. As profissionais
estavam realizando uma pe
quena pesquisa sobre doen

ças como sarampo, gripe,
hanseníase e AIDS, preve1'l-

Rifa do Clube de Mães da Apae de Guaramirim (03/04)
1° PREMIO - Toalha Bordada 2 metros

'

6° PREMIO- Jogo de Toalhas duas peças
Ganhador n" 1665 - Valdir Tomazeli Ganhador n" 1948 - Ana Caroline Camargo
2° PREMIO - Toalha Bordada e 7° PREMIO - Toalha Bordada
Ganhador n" 1118 - Melânia Tonolli Maser
3° PREMIO - Jogo Toalhas quatro peças
Ganhador na 1250 - Edeltraud Renke
4° PREMIO - Trilho Bordado
Ganhador n° 1287 - Elisete Leitempergher
5° PREMIO - Trilho Bordado
Ganhador n° 0104 - Charles Janesch

Ganhador na 1599 - Sônia M. Airoso
8° PREMIO - Trilho Bordado
Ganhador na 0938 - Mercedes Valer
9° PREMIO - Jogo de Toalhas duas peças
Ganhador na 1612 - Florival F. Barbosa
10° PREMIO - Toalha Pintada'
Ganhador na 1350 - Urbano Walz

---------------------------------------------------------------

�lloW9�/� �" O I .o MAS
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CURSO PREPARATORIO
A-

PARA EXAME DE PROFICIENCIA
Rua Domingos da Nova, 227 • Jaraguá do Sul.

Fone (47)275-3475 • E-mail: .fellows@netuno.com.br
INíCIO 12/04/04 • MATRíCULAS ABERTAS· VAGAS LIMITADAS
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I BLlTZ: VEíCULOS QUE APRESENTAREM IRREGULARIDADES SERÃO NOTIFICADOS E PAGARÃO MULTA

PM faz fiscalização rigorosa
.em transportes especiais

]ARAGuA DO SUL -

Desde o início desta
semana a Polícia Militar do

Município está efetuando

fiscalização mais rigorosa
nos veículos especiais que
trabalham com transporte
escolar e fretamento. No
início do ano, a PM

realizou blitz educativas

para orientar aos

motoristas e a partir desta

semana, aqueles que
apresentarem. alguma
irregularidade serão

notificados' e terão de

pagar multa. "Nós já
demos um prazo a todas
as pessoas para que elas se

adequem à lei, então agora'
quem não respeitar será

autuado", salienta o chefe
.

do setor de trânsito do 14°

Batalhão da Polícia Militar,

Carreta capota em Guaramirim. O acidente aconteceu

por volta das 14 horas de ontem e causou apenas
danos materiais. O motorista perdeuo controle ap.ós
fazer a curva e tombou. O trânsito ficou em meia

pista na rodovia.

Alexandre Boga

Transportes escolares tem de apresentar identificação

tenente Ricardo Alves da
Silva.

Dentre as exigências do
Contran (Conselho

"

Nacional de Trânsito), o

tenente destaca a

obrigatoriedade de todos

os veículos que atuam

neste segmento estejam
devidamente registrados
como transporte de

passageiros; apresentar
pintura de faixa horizontal

ria cor amarela, com

quarenta centímetros de

largura, à meia altura, em

toda a extensão das partes

• •

laterais e traseira da

carroçaria, escrito 'escolar',
em preto, sendo que, em'

caso de veículo de

carroçaria pintada na cor

amarela, as cores aqui
indicadas devem ser

invertidas; equipamento
registrador instantâneo

inalterável de velocidade e

tempo; cintos de segurança
em número iguaLà lotação,
motorista com carteira de

habilitação tipo D ou E,
além da presença de um

auxiliar ao lado do

condutor para atender as

cnanças.
--: A multa por não

apresentar a CNH exigida
é de aproximadamente
540 U firs, se não houver

,

tacografo, é de R$ 127

reais. Então é importante
que todos estejam
adequados à lei", orienta.

(FABIANE RIBAS)

o Boticário

César Junkes

ACA(JA

R$ 89,00 EM COMPRAS + 'R$ 3,50,

•
VOCÊ LEVA

.

, UMA CAMISETA
TAMMHllINFANnI. BABY. I.Ol(E ADULTO

EM iArÚGUA DtI.SIJ"
Av. (;ehUlQ Vm:gt1$, :Ú�<· lZ5-0J83
AI: Mal. Deodqm,J83 • 37/-7365

Sbüppíng,CeJf!er:.Brciihaúpl.,37.1-167R

Megasena Quina
concurso: 551 concurso: 1283

12· 21 � 46 - 4B - 56 - 57 15 - 21 - 29 - 40 - 52

CÍJ�;==:.! Loteria Federal •
dt2004C't#�; Lotomania

concurso: 03823.• .rf,m'It_�Jt. concurso: 405
05 - 07 - 16 -22 - 26 - 33 -

1 ° Premio: 61.548

37 - 38 - 39 - 43 44 - 58 -

2° Premio: 50.152

59 - 61 - 68 - 70 - 81 - 83 -

3° Premio: 49.591
4° Premio: 2,1.189

89 - 92 5° Premio: 02.232

Ferrari estréia novo pacote
no GP de Imola

Ao que tudo indica, a

Ferrari vai continuar

reinando na F-1. Em

entrevista à revista "Mo

torsport N ews", Ross

Brawn afirmou que a equipe
terá um carro ainda melhor

para o começo da tem

porada européia, em 25 de

abril, com o GP de San

Marina.

"Teremos um novo

pacote para Imola", disse o

dirigente. E precisa? "Não

há razão pela qual hão.
podemos continuar me

lhorando. Essa. é a melhor

coisa da estabilidade: você
acha esses incrementos toda

hora", explicou Brawn.

A Ferrari conquistou 51
,

dos 54 pontos possíveis na

temporada, ou 94,44%.
Foram três poles e vitórias,
todas de Michael Schu
macher e duas dobra
dinhas: Está 29 pontos à

frente da Renault, a

segunda colocada. No

Mundial de Pilotos, o

alemão tem 30 pontos
contra 21 de Barrichello-

o "líder do resto" é ]enson
Button, da BAR, com 15.

TERÇA-FEIRA - 06/04

FURTO EM MECÂNICA
Na rua Leopoldo Malheiro, Centro/]araguá do SUl, por
volta das 9h15, um cidadão informou que um homem

entrou no escritório de seu estabelecimento e furtou R$
200,00 (duzentos reais) e $ 50 (cinqüenta dólares). O

ladrão fugiu em seguida, e a PM, após efetuar as buscas,
não' conseguiu encontrar o homem .

ROUBO DE MOTO
Por volta das 18 horas, a PM foi informada que um rapaz
teve sua moto Honda CG 125 roubada, na localidade de

Campinha Central, em Massaranduba. O dono da moto

reconheceu o assaltante e foi com a Polícia até a casa do
ladrão. Um adolescente de 14 anos confessou o crime e a

PM o levou, junto com sua mãe, até a Delegacia de •

Guaramirim, para serem tomadas as providências cabíveis.

POSSE DE ARMA BRANCA

Dois homens estavam num bar, na rua 3 de Outubro, em

Schroeder, por volta das 23h30, incomodando ao dono
do estabelecimento e. as pessoas que estavam lá. O

proprietário chamou a polícia, que abordou os dois e

encontrou com eles uma faca e uma adaga. Ambos foram

detidos.

LOTERIAS

A cozinha oficial
da casa do BBB4

r�

Herlim
Valorizando seu estilo de vida.

Alhanáslo ROlIII, 1457 • Cenllo ::Guaramlrlm �73-0377
www.cozinhas·berlim.com.br
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