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Cartórios Eleitorais estarão
de plantão neste feriado
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OAB / se 397/99

(47) 371-7511
,

Trabalhista Empresarial

www.duasrodas.com

César J unkes

Como término do prazo para alistamento eleitoral no dia 5, os cartórios eleitorais de Guaramirim e Jaraguá do
Sul estarão com horários especiais de atendimento no sábado e domingo. PAGINA 7

Parceriaampliaráauxílioàsaúde
a lojistas de Jaraguá do Sul

César Junkes

Unimed e CDl firmaram convênio que beneficiará associados.funcionârios e familiares. O acordo aconteceu
durante reunião da CDL, ontem. PAGINA 8

Alexandre bogo

O técnico Augustinho Ferrari diz
que a equipe infanto de futsal de
Jaraguá do Sul está bem preparada
para disputar etapa do estadual,
neste fím-de-semana, em

Schroeder.

PÁGINA 11

Definição do número

de vereadores virá
de votação no Senado

PÁGINA 3

Equipe de vôlei de JS se

prepara para disputar
estadual

PÁGINA 12
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2 CORREIODOPOVO

Algumas razões para você orgulhar
se (de verdade) de ser um jaraguaense

ou de viver em Jaraguá

Ainda sob os ecos de artigo publicado recentemente em

veículo de comunicação local, quero registrarminha admiração
e meu encantamento pelo povo, e por essa gente que'aprendi a
gostar e resp,eitar .

Enll'�ero abaixo algumas razões que me fazem sentir

.orgulho de se.r,lima jaraguaense e de viver nesta cidade:
\

'li-Usar u� boné .ou um chapéu e sabe� -que a tina�çà é

MARCArtO
'

, '.
-� "\-::,i� ,: I,

"
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2-Vestir l!mà '�a:r�iiseta; gostosa como um'a9r�ç�, � s�ber qLie
a 'marca é MA.tWEE <:, \.:' ��" \\��.

-'
.•
< �

" ,;,'. ,.�
• ! -.

"

' ·3- Vestit.'agu�le ,agasalho quentinho no inverno;e saber que a

marcaé 'MARISOL"
4- Ver nossa�'-��i'anças bem vestidas e sabe:r que a marca é

CARINHOSO, UUCA ou TIGOR

;5- Saborear um cafezinho e saber que a marca é SASS8
6- Saborear um delicioso sorvete e saber que o produto.
é DUAS RODAS

7 - Saborear' o arroz -do- almoço e saber que a marca é

URBANO
8- Saborear um chocolate quente ou uma gostosa sobremesa

e saber que marca é BRETZKE

9- Ter em nosso parque fabril uma das maiores fábricas de
motores do mundo a WEG

10- Andar de rapidinho e <�aber que é CANARINHO
11- Construir a casa dos seus sonhos e comprar tudo no

BREITHAUPT
12- Ser um trabalhador, ir ao banco, e poder ser atendido

com hora marcada na agência da CAIXA ECONOMICA
FEDERAL

13- Escolher o curso superior que melhor lhe convier e

cursá-lo na UNER]
l t-Matricular as crianças na rede municipal de ensino e saber

que o ENSINO FUNDAMENTAL é um dos melhores do
mundo

15- Poder assistir a excelentes espetáculos na SCAR
16- Escutar sua música ou seu programa favorito nas

RADIOS ]ARAGUA, STÚDIO FM 99.1 OU BRASIL NOVO
17 - Ler as notícias nos jornais CORREIO DO POVO, A

GAZETA OU AN]ARAGUA
.

,. " ,

18- Torcer pela equipe de FUTS�L nÁMALWEE e saber

que ela é campeã brasileira
19- Tomar um chop, comer um marreco ,e um strudel ,

atira)," e,q_ançar Q::q:.JÁTZ�NFEST;:'
1'- ';'" 1"-'- .,�\. � ��. :'.�_}:.:)l_.i, :,""_:"'? :'_.� ,', ,

,

,�: "�():n�çga e�?fuh:p'1ú1Q;SHOPING
'",:l·l�·AP·ro'\r,QÁta):{'t�dfffâi��e:;ri:o PAR,QUEMAL\X1EE'
1;:;>Sejan16��'b;�'�ff'�d;c�o�;'\�"�eu inter;esse·· não é fazer

apolpgia :J. nenhuma das marcas citadas, nem desmerecer
6i.l-tra� dibtas existenres, �ão queremos ser melhores

que:.�ii{it:1gü,é,��:5' '��,aS; á�"()�h tíão dá orgulho de viver numa'
terrade tantas oportunidades, que alémde produzir e exporçar,
para os cinco continentes sabe tão bem acolher a todos que aqui
vivem ou que aqui chegam para viver.

'

Marines Ronchi Ersching, economiária, profes'spr:_a
e guia de turismo

"
.

'

marinesre@bol.com.br .

Artiçospara Carta do Leitor devem ser enviados para a RuaCoronel Procópio Gornesde Oliveira, 246, Centro, ou pelo e-mail:
redacao@jomalcor�iodopovo.com.br. As cartas devem conte,' O endereço ou telefone para 'contato, O jOl1lal se reserva o direito
re sintetizar O texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias,

Oportunidade
No Ano Internacional do

Arroz, o mUl11C1plO de

Massatanduba prepara-se _

para dar início a mais uma

edição da Fccarroz, a resta

Catarinense do Arroz.

Além de servir como um

portal para divulgar as

potencialidades do município
no setor agricola, es

pecialmente por Mas

saranduba ser considerada a

Capital Catarinense do Arroz,
o evento é urna oportunidade
ímpar para que empresas de

diversos segmentos da

microrregião possam expor e

comercializar seus produ�os,
alavancando a eco n orn ra

local.

Com apoIO dos em

presários, de entidades e da

,comunidade em geral, o

\; evento terá feiras;' ex

posi<fões, seminário, com
pe�ições esportivas, mostra
de trabalhos artesanais,
bailes e shows.

Paralelamente, a 9,a Fe-
.

ca�'roz estará realizando a

sexta Exposição Estadual da

Banana, que acontece du

rante todos os dias do evento,
assim como a segunda Ex-

GUé11l de servir como um

portal para divulgar as
potencialidades do

município no setor

agrícola , o evento é uma

oportunidade ímpar
para que empresas de
diversos segmentos da

microrregião possam
expor e comercializar

seus produtos ..J
posição Agropecuária, com
início no dia 6 também no

Centro Esportivo Municipal.
Resultados da Inse

minação artificial em bovinos

implantada no início da atual

administração poderão ser

adquiridos na exposição, que
terá animais de grande e

médio porte de espécimes
distintas como e q ui n o s ,"

suínos, aves, entre outros.

Um dos aspectos mais

interessantes da nona edição
da Fecarroz é a iniciativa ele

procurar atender a todos os

gostos, idades e tradições
presentes na região com uma

prograrnaçâo específica. Dia.'
Feliz, para terceira idade,'
Noite das Etnias, Noite

Gauchesca e Noite da

]uventude são algumas das

atrações que in tegram
calendário do evento. Assi

cada qual seu estilo tem

oportunidade de escolher

almoço, jantar ou baile n

o ca srao que achar eon.
" veniente, o que não o impcd fi

de desfrutar da diversidad r

proporcionada nos outros dia, :
A mentalidade dO!1D

organizadores de valorizar i�1
preservar a cultura local sejao lu

dança, . na música ou Oi I�

gastronomia merece l11ençio ror

especial, pois através de açô� �n
.

. *
como essa e que cnanças

jovens e adultos podem
conhecer sua história, sem

que ela se perca no tempo, \

Em um evento de ta·

manha diversidade, só a de

se esperar que visitantes (!c

toda região o prestigiem e

conseqüentemente con

tribuam parà o objet1ivo
m a

í

o r da 9' Fecarro1.:

angariar fundos para a

construção do Hospital
Municipal, um projeto quC

precisa do apoió de rodos

para ser executado e ,qHC

repercutirá na melhoria da

qualidade .d e vida da

população.
Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do jornal.

CORREIO DO· POVO J I i

.bire�or-preSidente: Eugênio V. SChl�õckel
���".-"".'.���:�==-���:,�.d�i�L�� W""_"_'_W�""�'-

REDAÇÃO E OPTO. COMERCIA�: Rua"êéo:nek �rocópio
Gomes de Oliveira, 246, Centro - Cc:p' 89-251�200 -

Caixa Posta119· CE;P: 89251-970- Jaràguá do Sul � SC.

Tel. 371-1919-Fax:276-3258. ;.',<.
t

E-mails:comercial@jornalcorreiodopov.o.co�.�.� ...
,

..

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

IMPRESSÃO: GRÁFICA E EDITORA CP LrOA.; Rua Waltel'

Marquardt, 1.180 - CEP - 89259-700 - CX. 19 - eEP

89251-970 Jaraguá do Sul se-

9 raficaep@terra.com.bl'
Fone: 370-7919! 370-0816
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�NFERÊNCIA
vereador José Pendiuk dos Santos(PT) teve

ravado em primeira votação projeto de lei de sua

lorla que denominada as ruas de número 969, 1117
1118, respectivamente, de

.

Arnoldo Modro,
,mrlque João Sebold e Lavinia Ferreira dos Santos

ld, Depois de aprovado na Câmara em segunda
�ção, o projeto segue para sanção do prefeito.
Indiuk, que é auto'r do projeto de lei que cria o

onselho Municipal da Mulher em ]araguá do Sul,
lrticipou ontem da 1 a Conferência Regional de
�ricas paraMulheres, realizado no Centreventos Cau

lIlsen, em]oinville.

ISOLO HOMENAGEADO

rrefeito de ]araguá do Sul, Irineu Pasold, é um dos

menageados desta edição do troféu "O Barriga
'Irde", em cerimônia a ser realizada no próximo dia

1,00 Centreventos Cau Hansen, em ]oinville.
tituído em 1977 pelo jornalista Carlos Müller e pela
tora Presença, este ano o troféu será entregue a 25

efeitos de municípios catarinenses que se destacaram
rsuas atuações, obtendo alto índice de aprovação

n �RRUPÇÃO
deputado Adelor Vieira (pMDBjSC) ocupou a

una da Câmara dos Deputados para se 'pronunciar
respeito da corrupção no Brasil. O artigo intitulado
'Empresas aceitam Corrupção" fala dos resultados
� pesquisa "Corrupção no Brasil: a perspectiva do
!Ior privado, 2003". Um dado relevante da pesquisa
í�e 70% das empresas afirmam gastar até 3% de
lU faturamento com o pagamento de propinas. Para
Ideputado Adelor, é preciso punir corruptos e

rruptores para acabar com esta prática ilícita. ''Acabar
m a corrupção deve ser compromisso de todos",
mtma o deputado.

'Ele dá generosamente
aos pobres, e a Sua
bondade dura
para sempre."

REUNiÕES:
___II
4" Feira - 19h30 - ENSINO
"1��fkDl

PARTICIPE!

2 Coríntios 9:9

Rua: MaxWilhelm, 289
8aependi / Jaraguã do Sul - se

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

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

• TRÂMITE: PROPOSTA SERÁ APRECIADA NO SENADO PARA QUE SEJA CONVERTIDA EM EMENTA CONSTITUCIONAL

Plenária
da

aprova a proposta
dos deputados

,w

cormssao
•

]ARAGuA DO SUL -

Informações do diretor
da Câmara de Vereadores
do Município, Rui

Lessmann, apontam que a

Câmara de Deputados
votou e aprovou ontem

pela manhã a propor
cionalidade estipulada
pela Comissão de Cons

tituição da]ustiça referente
às vagas no Legislativo. A
tramitação prossegue no

senado para que a pro

posta possa ser convertida
mima ementa constitu

cional. Com a definição da

Assembléia, as alterações
mais significativas ocor

rerão em 146 cidades do

Estado, que dispõe de até

sete mil habitantes. Nestes

municípios haverá uma

César Junkes

lessmann diz que o Senado terá de definir até o dia 10/6

redução de duas vagas,

passando de nove para
sete vereadores. Neste

cálculo, ]araguá do Sul

permanece com o nú

mero atual, pois cidades

com 100 mil habitantes até

250 mil podem ter até 19

vagas.

''Algumas cidades com

cinco mil habitantes con

tavam com nove ve-

Na proposta do MPSC seriam cortadas 333 vagas
Pela proposta do MPSC (Ministério Público deSanta Catarina) seriam cortadas

333 vagas. Levando em consideração os cálculos do STF (Supremo Tribunal Federal),
seguidos pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e atualmente em vigor, 87 das

Câmaras perderiam, em conjunto, 304 vereadores. ]á o. texto aprovado semana

passada simplesmente corta 35.4 vagas, criando outras 28. No total, seria uma

diminuição de 326 cadeiras, conforme levantamento da CMN (Confederação
Nacional dos Municípios). A polêmica em relação ao número de vereadores

começou através do questionamento dos critérios de proporcionalidade entre vagas
e população, que estariam sendo desrespeitados em várias Câmaras do País. O STF
reconheceu o protesto dos promotores e determinou a redução de 8.624 vagas em
todo o País. Pressionada pelos vereadores, uma comissão da Câmara reduziu o

corte para 5.173 vagas. (PR)

,

readores, número que

gerava uma d espro

porcionalidade grande.
Segundo os números

aprovados pela comis

são, mantém-se os 19 no

nosso município", expli
ca Rui Lessmann.

A pressão agora será

no senado, que tem até o

dia 10 de junho para
realizar a plenária e colocar

em votação esta pauta. Os
vereadores de ]araguá do

Sul Eugênio Garcia

(PSDB), Lorita Karsten

(PMDB), Rudolfo Gesser

(PP) e ] osé Ozório de

Ávila (PFL) estão em

Brasília desde ontem junto
com demais represen
tantes do Legislativo
vindos de todo o Estado

de Santa Catarina. Eles

participam hoje damarcha

que a Associação Nacional .

dos Vereadores promove
em' reação à decisão do

TSE (Tribunal Superior
Eleitoral) em reduzir as

vagas. "Se o senado alterar

algum ponto, a proposta
deve retornar à Câmara

dos Deputados para

reapreciação. De qualquer
forma, até a próxima
semana eles terão de

apresentar um posicio
namento", elucida. (FR)

ZoomCre.ativttO

ADMINISTRAÇÃO 2002" 2004

GUARAMIRIM
Pronta para o futuro

EM PRIMEIRO LUGAR
Construção do Centro Obstétrico, contratação de médicos e funcionários,
reformas e aquisição de equipamentos: os, investimentos aplicados no
Hospital Santo Antônio beneficiam toda a população de Guaramirim.
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• PRECAUÇÃO: GERENTE-GERAL DO SANTANDER ALERTA SOBRE OS CUIDADOS BÁSICOS COM CARTÕES

Benefícios do cartão de crédito
têm conquistado novos adeptos

]ARAGuA DO SUL - o
dinheiro de plástico está a

cada dia sendo mais usado
e mais aceito na maioria
dos lugares, tanto por
clientes quanto por
comercian teso Efetuar

compras utilizando-se dos
cartões de crédito é prático

basta passar na

máquina e assinar -

porém muitas pessoas não
sabem usar estes meios,
nem têm consciência dos
benefícios ou cuidados
necessários com este

material. Dentre as

vantagens de contar com

um cartão de crédito, o

gerente-geral do Banco

Santander, Rogério Luis

Souza: menciona a o fato
de o usuário não ter de

carregar dinheiro no bolso,
dispor de crédito pré
aprovado em âmbito'

internacional, além de ter a

Opção de efetuar compra
à vista com pagamento em
30 dias.

- A flexibilidade das

parcelas, as bonificações e

as taxas de juros diferem
em cada instituição
financeira. Compete ao

Cliente tem de acompanhar o processo de pagamento com o cartão

cliente analisar o diferencial
oferecido pelos bancos e

optar pelo que considera
mais apropriado -,
salienta. Algumas
administradoras propõem
ben�fícios como

milhagens, descontos em

compras de carros,
abatimento do valor da

anuidade, entre outros,
desde que o cliente utilize
com bastante freqüência o
cartão. Outra vantagem é

que o usuário de cartão de
crédito pode concentrar

todas as compras e receber
a cada 30 dias uma lista de
todos os gastos. "Isto é um

fator positivo, pois a

Cuidados imprescindíveis
para' evitar problemas

O. gerente geral do Santander, Rogério Luis Souza, enfatiza que em casos de

perda ou furto, a pessoa deve comunicar o fato imediatamente à agência ou às
centrais de atendimento do banco. "Desta forma, previne-se o uso indevido. Em
caso de furto ou roubo do cartão de crédito, recomenda-se ainda que a ocorrência

seja registrada na delegacia mais próxima", destaca. Souza acrescenta C)!Jle, quando
o vendedor passar o cartão pela máquina manual e amassar a fatura para jogar
fora, sob a alegação de que o documento não foi bem decalcado, o usuário deve

exigir sempre que rasgue em pedaços o carbono inutilizado. "É muito importante
também prestar atenção quando o sistema utilizado for o eletromagnético. Uma
pessoa desonesta pode passar o cartão mais de uma vez sem que ninguém perceba.
É bom solicitar sempre uma via do comprovante de venda e conferir Ç> valor
declarado da compra antes de assiná-lo", diz. (FR)

pessoa percebe aonde os

gastos estão sendo

realizados, facilitando
muito a análise do que foi

despendido", avalia.
Apesar de ainda não

estar in.ternalizado na

cultura brasileira, o uso

do cartão tem atraído
mais adeptos, com,

exceção daqueles que
ainda têm receio de

possíveis fraudes. "Todo
cuidado é pouco, mesmo
com dinheiro. Quem
trabalha com cartão de
crédito não pode em

hipótese alguma em

prestá-lo a outras pessoas.
Na hora de efetuar

pagamento, o cliente tem'
de acompanhar o pro
cesso. Não permitir que
o vendedor leve o cartão

para outro lugar para
fazei consulta", acon

selha. (FABIANE RIBAS)

Só no Gulajaragua.com.br você
encontra:

Guias Histórico Cultural, Utilidade
Pública, Industrial. Comercial.
Serviços, Profissionais Liberais. Mapas
dos Bairros, Agenda de Eventos e

Shows, Programação do Cinema,
e o melhor classificados on-Iine da

região.

- w.guiajaragua.com.br

DESEMPREGO CREScE PARA 12,8% EM MARÇ I
PELO 30 M�S SEGUIDO

'

A taxa de desemprego do Brasil subiu em março pd .0

terceiro mês seguido, alcançando o maior nível desd
outubro do ano passado. A pesquisa do IBGE, fei 1
em seis regiões metropolitanas e divulgada na terça II
feira, detectou 2,7 milhões de pessoas desocupad c

A taxa de desemprego foi de 12,8%, frente aos 12o/i �I
de fevereiro. "Há uma expansão mais rápida d A
desemprego no primeiro trimestre de 2004 em telaçã �ro
ao ano passado", comentou Cimar Pereira �responsável pela pesquisa. �

"O cenário econômico não é favorável à abertura d �
novas vagas. Era de se esperar um aumento n i}

desocupação em março, mas não dessa ordem", �

Economistas consultados pela Reuters previam, em

�
média, a elevação da taxa para 12,2% no mês passado, ,\1
Segundo Pereira, houve uma procura "atípica" pOl �il

empregos em março e o aumento da ocupação - de �

81 mil pessoas .: acabou não sendo suficiente para II
comportar toda a demanda. Além disso, acrescentou

I

ele, o cenário econômico não ajudou. Em outubro

do ano passado, a taxa de desemprego foi de 12,9%. I

BOLETOS 13ANCÁRIOS· ��
A partir desta semana, as �asas lotéricas da Caixa

IEconômica Federal também passam a aceitar boletos �

de outros bancos que não tenham a informação da 00

data de vencimento ou do valor no código de barra, .

Essa novidade vai possibilitar o recebimento, por

exemplo, de faturas de cartão de crédito em que °

cliente tem a opção pelo pagamento entre o valor _

mínimo e o total das despesas. Nesse caso, o atendente

da lotérica faz a digitação dos dados informados,

podendo al'terar o valor q�e porventura constar no

código de barras. Só não é possível modificar a datJ

de vencimento se a mesma já constar do código. As

demais condições para o pagamento dos boletoS

permanecem as mesmas.

LOTERIAS
Megasena
concurso: 558

07 - 14 - 31 - 57 - 58 - 59

Quina
concurso: 1292

15 - 26 - 32 - 56 - 60

Loteria Federal
concurso: 03828
1 ° Premio: 48.688
2° Premio: 17.714
3° Premio: 05.923
4° Premio: 03.643

Lotomania
concurso: 412

04 - 05 - 10 - 14 - 18 - 22 -

27 - 34 - 37 - 45 48 - 49 -

50 - 56 - 63 - 68 - 71 - 81 -

89 - 99

Cotação de ontem
Compra
2,9327
2,9500
2,8700

Venda

2,9335 '

3,0200
2,9700

COMERCIAL

PARALELO
TURISMO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Festa do Padroeiro da Comunidade de Santa Cruz

]araguazinho - Garibaldi, acontece hoje e amanhã

eI .osalão da com�dade. As festivida?es. inici�n: .às 17
P

ns com torneio de Canastra. Sera disponibilizado
esd mpleto serviço de bar e cozinha. Amanhã, a partir
fei s9h30 acontece a missa e em seguida a festa continua.

orça Is17 horas acontece a soiré com animação do Musical

das �cos Band.

2� �PAE
d ,\Apae de Guaramirim promoverá no dia 04 de maio,
çã �róxima terça-feira, quatro sessões de teatro da peça
ira [J]ota e Gasolina em Trânsito. A exibição aconterá nos

�riodos matutino (9 horas e 10h15) e vespertino (14
ooras e 15h15). Os ingressos custam R$ 1,00 para alunos

I d & l' a 4" série e R$ 2,00 para alunos de 5" a 8" série. A
n ooite acontecerá a exibição da peça Na Boca da Noite,
n", �20 horas. O valor do ingresso é de R$ ,2,00.

�m eXPOSiçÃO
o,

I\Exposição Águas de Jaraguá pode ser apreciada na

lO �iblioteca Pública Municipal Rui Barbosa até amanhã,
de &s7h às 19h.' Na próxima semana (de 03 a 07/05),
ara lia estará montada na Emef Guilherme Hanemann,

roBarra do Rio Cerro. Resultado de uma parceria entreou
I Gerência de Meio Ambiente/Secretaria de

iro Desenvolvimento Municipal e a Fundação Cultural -

%. Itravés do Arquivo Histórico e Museu Emílio da Silva

'Ia mostra é composta por 42 imagens dispostas em

I� banners, retratando a, presença da água na história

Ilraguaense como fonte de vida, de trabalho, de lazer e
uesubsistência da população do município. De acordo

xa 10m os organizadores, a exposição é itinerante e está à
OS �posição de entidades e empresas interessadas, as quais
da uevem se agendar na Gerência de Meio Ambiente pelo

telefone 372-8117 ou e-mail ed.ambiental@as, ,

!!ffiggadosul.com.br.
ar

mo acontece muitas vezes,

querido. Respire, pense em

L
.

·0 'turndo dos outros pode cair. Já o dos
.

e Terra, bem plantado no
a paciência como aliada.

que uma agitação qualquer
. Na verdade, até com um

e nõo seja 16 pelo grau oito
ele lido bem, graças à sua

os, à sua persistêncio, a ...

iniano, pois o' dia é
E você corre o risco de

eriodo. Tudo bem, pode ser
-

o João. Mas também pode
Sim, sim, a gente sabe que

é uma das suas maiores
frustrar demais se suas

vias estiverem meio impedidas.
Câncer - Independente do sexo, cancerionos
são supermaternais. Dão colo e ombro a paro

crme paciência e altos
coração sempre cabe
humanidade pode ser

[e. O pessoal ando meio
é bom que saibam que

cê.

GERAL
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

]ARAGuA DO SUL - Foi

criada na noite de terça
feira, dia 27, o décimo

segundo Conseg (Conselho
Comunitário de Segurança)
de Jaraguá do Sul. As

regiões de Três Rios do

Norte, Santo Antônio e
Loteamento Souza e Dona

Lourdes contam com um

reforço na melhoria da

segurança destes locais. A

criação do Conseg foi um
importante passo à

integração da comunidade
e polícias. Es tiveram

presentes na reunião que
aconteceu no ColégioVitor
Meirelles, em Três Rios do

Norte, mais de 120 pessoas

pertencentes aos três

bairros, entre vereadores,
líderes comunitários, as

policias civil e militar 'que
discutiram a implantação
do Conseg e sua funci

onalidade, estudantes e a

comunidade.

O presidente do Con-

seg intitulado Ovídio

Nunes (que abrange os

bairros Vila Lenzi, Nova
Brasília, Água Verde e

Chico de Paula), Gilmar
Ludwichak, apresentou na
reunião experiências e

alguns resultados obtidos

após a implantação do

Conseg na comunidade.
Na oportunidade fo

ram indicadas 16 pessoas
para fazer parte da

diretoria, sendo que destes,
cinco serão eleitos em uma

proxlma reunião. De

acordo com o presidente
da Associação do Bairro
Três Rios do Norte, Santo
Antônio, Dona Lurdes e

I
Loteamento Souza, Val
demar Pereira' Prestes, a

criação do Conseg vem

para melhorãr a qualidade
de vida dos moradores.

problemas encontrados na
região estão os furtos a

residências, porte ilegal de
arma e perturbação ao

sossego. ''Acreditamos que
com a criação do conselho
de segurança, poderemos
resolver a maioria dos

problemas dentro da

comunidade", declara.
Para Prestes' a maior

preocupação é com a

Escola Vitor Meirelles,
uma das maiores da

cidade. "Gostaríamos que
tivesse mais segurança na

escola, principalmente no

que se refere a entrada de

drogas;', destaca, que

sugere a implantação de

guardas ou vigias nos

portões da escola.

Apopulação claregião está
estimadaem setemilhabitantes,
que deverá ser. favorecida com

Dentre \ os maiores ·esta nova instituição. Nos

I SEGURANÇA: O 12° CONSEG ABRANGERÁ UMA POPULAÇÃO DE CERCA DE SETE MIL PESSOAS

Jaraguá do Sul forma o décimo

segundoConselho de Segurança

Comunidade compareceu para ouvir as funcionalidades do Conseg

Leõo - Seu pêlo dovrcdo se confunde bem com

as folhi vcno, Rei Leão. Use essa

mimetizar paro observar o
ho e vejo o que acontece

bem o panorama, pense no

r. S6 então vó em frente. Sua
mais exitasa se você avançar

Libro - Você não entra em gritarias, nem sai
batendo . Para o diplomótico
llbnnno, é sempre a última coisa
o fazer.

.

no meio de uma certo
co mundo, bem que o

pess9,B�isa ����g!auém centr�do. Preste
atenç'���o:a's-"8a volta e dê um help no

que for necessário.
Escorpião - Você estava numa boa, curtindo a

vida' u aquela vontcde louca de
alguém. Pois é, mas pode

, sabia? À.s vezes os colsós
como deveriam. Nõoexija

Ser estratégico significa
o para o oito ou oitenta.

Virgem - Imprevistos infeliíme�te acontecem,
mesmo que você tenha horror o eles e se esforce

-los. Para sua quinta-feiro
oria, guarde algumas fichas ne

planos podem sofrer reveses .

o ser controriado e não se

ntecer. Preserve sua saúde

quarento.

CORREIODOPOVO 5

próximos dias, acontecerá
nova reunião para que seja
formada oficialmente a

diretoria e assim começarem
os trabalhos. Segundo
informações do comissário

de polícia Adilson, "é

importante que a co

munidade se organize para

procurar uma melhor

qualidade de vida, no que

tange à segurança, seja pessoal
ou patrimonial combatendo
a violência e a criminalidade
na sua causa, e não somente

'em seus efeitos", comenta.
Além dos 12 Conseg s em

Jaraguá do Sul, Guaramirim
também formou o seu

primeiro grupo. E no

domingo, dia 25, tomou
posse efetivamente, adiretoria
do Conseg do bairro Rio

Molha, sob a presidência de

Malvino Aurélio Moreira.

(C ELlCE GIRARDI)

Sagitório - A vida estó colma, serena, dó até pra
cantando. E de repente, no

s. Podem seropenos
mbém podem ser

zendo tempestades.
se deixe apanhar de

ta que você volto pra cosa
I,

surp
numa

Capri Pedros novas que não apareciam
no tela do radar estão no seu caminho, cabrito?
Hum essariamente ruim, é? Você

nça, troce um novo

orelinha com esses

Aquório - Idealista e meio aéreo, o mundo
real não' ,.

o em que habita o ser

de -feira, é bom manter
o .concreto. Seja

uder: em cosa, no

iqindo. Fique ligado
nos sinais vermelhos, amarelos e verdes e, na
dúvida, não ultrapasse.
Peixes - Algo o incomodo, amigo aquático?
Pois é, ode-ser mesmo que 'o mar não esteja
muito . Acontece e posso, você
sabe você tem tantas tarefas
poro
moi h
adia

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I VARIEDADE: JANTAR TfpICO, FEIRA, EXPOSiÇÃO E SHOWS INTEGRAM A PROGRAMAÇÃO

Expectativa dos organizadores
é de público recorde. na Festa

MASSARANDUBA - A

abertura oficial da 9'

Fecarroz - Festa Ca

tarinense do Arroz acon

tece amanhã, às 19h30, no
Centro Esportivo Mu

nicipal de Massaranduba.

Realizado pela Pre

feitura de Massaranduba

através da Comfest

(Comissão Municipal de
Festejos), o evento deve

congregar, numa área de

aproximadamente 38 mil

metros quadrados, em

presários, entidades e

visitantes de toda a região.
Exposição e comer

cialização de produtos de

empresas da região, apre
sentações culturais e ar

tistrcas, competições
esportivas, mostra de

trabalhos artesanais; bailes
e show integram a pro

gramação, ampliada de

cinco para dez dias,
estendendo-se até 9 de

maio.

Segundo o membro

da CCO (Comissão
Central Organizadora),
Vilson Eichstadt, uma das

novidades desta edição é

César Junkes
Cem pessoas estão envolvidas na organização do evento

a caracterização da festa

com almoço, jantar e baile
típico. Nesse sentido, em
10 de maio o evento

estará voltado às co

memórações do Dia do

Trabalhador; dia 3 e 4

haverá programação
especial para terceira

idade; dia 5 será realizada

a Noite das Etnias; dia 6

Noite Gauchesca; dia 7

Noite da Juventude e no

dia 8 Noite das Massas.

"Cada dia terá um

público
ressalta.

Durante a 9a Fecarroz

específico" ,

também será realizada a

sexta Exposição Estadual

da Banana, coordenada
pela Aprobam (Asso
ciação dos Produtores de

Banana de Massaranduba),
que vai apresentar as

variedades do produto,
cultivado por cerca de 250

agricultores.
O diretor do De

partamento de Agricultura

e Meio Ambiente,
Amantino Dall

'

Agnol,
lembra ainda que a partir
do dia 6, às 18h30,
acontecerá a segunda
Exposição Agropecuária,
com mostra e co

mercialização de apro
ximadamente 130 animais

de grande porte
bovinos, eqüinos, ovinos,
bubolinos e caprinos -

além de 100 pequenos
animais, entre eles aves,

pombas e avestruzes.

O prefeito municipal e
presidente da CCO, Dávio
Leu, informa que a renda

obtida no evento será

revertida na construção do

Hospital Municipal de

Massaranduba. "Estamos

convidando toda a região
a participar para que

consigamos reunir os

recursos necessário para
então dar início as obras do

Hospital", éomenta.
.

Os ingressos custam

R$ 2,00 para os dias 30 de

abril, 3 e 4 de maio e nos

demais dias R$ 3,00.
Estudantes têm entrada

livre. (CAROLINA TOMASELLI)

Inscrições para apartamento's encerram' amanhã
}ARAGuA DO SUL - As

inscrições para os; 144

apartamentos que estão

sendo construídos pela
prefeitura no Bairro Jaraguá
Esquerdo devem ser

realizadas na Secretaria de
Desenvolvimento Social e

Habitação, das 7h30 às

llh30 e das 13h às 17h, até
amanhã, A informação é do

gerente de Habitação,
engenheiro Afonso Piazera

Neto, acrescentando que até

o início desta semana já havia

360 inscritos. Asmoradias são
destinadas às famílias com

renda de quatro a seis salários

mínimos, não possuidoras de
outro imóvel e residentes há

pelo menos um ano na

cidade.

Piazera explica que os

selecionados assinarãoTermo
de Permissão Remunerada

com a Caixa Econômica

Federal - um sistema de

arrendamento -, a quem
,

pagarão um aluguelmensal de
R$ 180,00 (mais taxa de

seguro de R$ 21,00),
tornando-se, automatica

mente, proprietários do

apartamentodepois de 15 anos

como inquilinos. "Estamedida
impede que os contemplados
revendam os imóveis e inibe

a exploração imobiliária",
esclarece o engenheiro,
salientando qpe eles não

podem ser quitados à vista.

Em construção desde

janeiro numa área de 11 mil

metros quadrados, entre as

ruas João Carlos Stein e

Cristina Marcatto, no Jaraguá
Esquerdo, o condomínio

envolverá nove blocos de 16

apartamentos com 45m2,
composto de sala, dois

dormitórios, cozinha e área

de serviço, sendo cada um

deles avaliado emR$ 25,6mil.

Já a área comum contarácom

quadra de esportes, dois

parques infantis e salão de •

festas. De acordo' com

Manso Piazera, a conclusão

das obras está prevista para
dezembro deste ano.

QUINTA-FEIRA, 29 de abril de 2

Programação do fim de semana
Sexta-feira (30 de abril)
19h30 - Abertura oficial
20 horas - Show pirotécnico
Apresentação Banda Marcial E.B.M. Min. Pedro Aleixo
21 horas - Abertura da Feira e Exposições
23 horas - Baile oficial - Banda Kalla Hay e Banda In N

Sábado (r de maio)
10 horas - Desfile Oficial do Mai Baum (Rotary Club)
Abertura dos pavilhões Centro Esportivo
11 horas - Mostra de Trabalhos Artesanais
12 horas - Almoço Típico - Dia do Trabalhador

Apresentação da dupla Gean Carlo e Juliano
14 horas - Competições Esportivas
16 hora-s - Apresentações Culturais
18 horas - Soirée - Grupo Arco Brasil
22 horas - Show com a dupla Junio e Julio
24 horas - Banda Pop Band

Domingo (2 de maio)
9 horas - Abertura dos pavilhões
11 horas - Competições esportivas e apresentações cultu
12 horas - Almoço típico ao som da dupla Irmãos Gues,
13 horas - Apresentações culturais
16 horas - Tarde dançante - Musical Braz e Jefferson
21 horas - Baile Banda Os Verticais

'ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal deJaraguá do S 'r

�
l.��l
�

Secretaria de Gestão

Aviso de Licitação
Tomada de Preços n° 60/2004

OBJETO: Contratação de Serviços Especializados de

Engenharia de Segurança do Trabalho, conforme condições
constantes no edital completo e seus anexos.

TIPO: Menor preço
REGIMENTO: Lei Federal8.666/93 e demais

.'

alterações posteriores.
PRAZO E LOCAL PARAENTREGADOS

ENVELOPES: até às 15:00 horas do dia 17 de maio de �gj
2004, no setor de Protocolo desta Prefeitura.

ABERTURADOS ENVELOPES: 15: 15 horas do lha es

17 demaio de 2004 na sala de reuniões.

OBTENÇÃODO EDITAL: A íntegra do Edital
poderá ser obtido no se�te endereço: RuaWalter

.

Marquardt n" 1.111, bairro: Barra do RioMolha, municípIO
deJaraguá do Sul-SC, ou via Internet no endereço
www.jaraguadosul.sc.gov.br

INFORMAÇÕES: Informações e esclarecimentos

poderão ser obtidos naDivisão de Licitações da Prefeitura o
no endereço acima; pelo telefone (47) 372-8085 / 372-8058;
pelo Fax (47) 370-7253 ou ainda pelos e-mail's
licitacoes@jaraguadosul.com.brou
contratos@jaraguadosul.com.br

Jaraguá do Sul, 27 de abril de 2004

IRINEU PASOm
PrefeitoMunicipal

�VIAÇA�CANARINHO-LflI""'"""---
Ur:u1nltTPa\�BgMlfàô�f dtevYdflP.SM

Lazer - Turismo .. Fretamento

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



,diversos

eridinho da classe média

l�ower dá novo ânimo ao

1110 que roda tanto com

�Iou gasolina no co

r2.0

�gmento dos médios é com certeza um dos mais
ivos no meio automobilístico. Ele não é tão

la resentativo em volume como o dos "populares" e

pactos, mas é o que oferece um lucro maior, já
os carros nesse patamar normalmente saem de
rica com algum ítem de conforto e conveniência
'os menores só dispõem como opcional. Direção
áulica, por exemplo é obrigatória em veículos

eporte e já que o ítem é de série, porque não
, 'pá-lo com um desejado ar condicionado? Como o

10 é tão mais encorpado, seria muito útil também
trava elétrica. E por aí vai. São esses pequenos

S que engrossam o lucro das montadoras, por isso
'mercado é tão desejado. Além do mais, estar
ko de um médio é o maior desejo de consumo de

,

dirige um compacto.
lição invejável
Pode não ser o mais belo nem o mais moderno
scarros médios', mas consegue o feito de destacar
�uito mais que modelos de concepção e design
mais atuais. O Astra, com sua completa gama de

,gurações é um modelo que figura na lista de
s na hora de se adquirir um carro médio.
essa desenvoltura é resultante de sua grande
�ilidade. No Astra GSi, por exemplo, encontra-se
Opção à mais frente ao Stilo ou o Golf, com suas

.

mas salgadas versões esportivas. Para quem
a Um câmbio automático moderno e eficiente
qUer fugir dos japoneses, também há um Astra
nível. A versão 1.8 a álcool agrada aos taxistas e

em confronto direto com o veterano Santana.

Versátil: gama completa conta com hatch duas e quatro
portas, versão esportiva, sedan com câmbio automático e

manual. Interior têm bom acabamento, mas desenho do

painel é o mais antigo dos médios
Há sempre um Astra pronto para degladiar-se com algum
oponente. Ele pode não ser o melhor am alguns aspectos, mas
reúne qualidades capazes de torná-lo uma ótima opção,
especialmente pelo seu preço e excelente aceitação no mercado.

Vida nova
Assim como aconteceu com a rninivan Zafira, o médio também
recebeu a novidade do motor bicombustível Flexpower em sua

precoce versão 2005, capaz de rodar tanto com álcool como
com gasolina. O resultado da novidade está sendo celebrado
como um dos melhores. O ganho de potência foi de 10%,
passando de 116cv para 127cv quando abastecido totalmente
com álcool. O resultado impressiona, pois coloca o motor em

pé de igualdade com a versão GSi (2.0 16V) qu@não recebeu o

motor Flexpower. A velocidade máxima passou de 189km/h
para 201km/h, uma mudança bastante significativa para um

propulsor 2.0 8V.
Esta deve ser a última reforrnulação da atual versão do Astra.
Na Europa já roda o novo modelo que, entretanto, deve levar

algum tempo a aparecer por aqui: Enquanto isso o modelo

atual, depois de passar pela plástica em 2003, recebe vida extra.

Na atual versão a nomenclatura mudou, assim como aconteceu

com a Zafira. Parte ,da versão base, Comfort; intermediária,
Elegance e a topo de linha, Elite. Como novidade, em certos

pacotes, há a opção de bancos mais largos, regulagem de apoio
lombar, os esquisitos apliques imitando madeira e air bags

,

laterais. O interior, apesar de contar com acabamento cuidadoso,
peca pelo desenho antigo inalterado e pela presença exagerada
de plásticos. Ainda assim, oferece sensação de conforto e

requinte, especialmente agora, com o acabamento em couro,
todo preto, a pedido dos consumidores.

Por Darlon Anacleto/Cromoart

Enquanto isso na Europa ...
Na Europa, a briga já é outra e em classe superior.
Por lá já estão rodando as novas versões de VW
Golf e Opel Astra que, maiores e mais requintados
deverão fazer frente à moderas de porte maior.
Ambos foram. apresentados juntos, no Salão de
Frankfurt de 2003 e respondem pela maior briga
'no segmento, talvez o mais importante por lá.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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370-3113
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AUTOMECÂNICA
DA BARRA LTDA.

Atendemos linha geral:

(i) .:» gDSB

,
. I

1J�'���'
(047) 376-0251

.

Rua Ângelo Rubini, 900
Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

�
fi!íi1I

(47) 376-1772/ 273-1001

·Au•• C.....r LTDA
CAMINHO."'"

Rua.: Ângelo Rubin!, 780 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC
VOLKSWAGEM Astra GLS compl. Verde G 1999

Gol GIII 8V Plus Branco G 2001 Corsa Wind Cinza G 1997
Gol GIII Branco G 200\J Corsa Wind Azul G 1995
Santana CL 1.8 Bege G 199(i Chevette DL Prata G 1992
Gol CL 1.6 Vermelho G 1994 RENAULT
Saveiro 1.8 Dourado A 1992 Clio RT compl. Branco G 2003
Gal CL 1.6 MI Branco A 1987 Peugeot Selection compl. Prata G 2002
Fusca 1600 Azul G 1981 PICK-UP
Fusca 1300 Bege G 1980 Mitsubishi Pagero Preta

,

D 2001
FIAT

Ranger XL compl. Branca D 2000
Palio Fire EX cf ar Branco G 2002

Blaser DLX Branca D 1999
Tipo 1.6 IE Cinza G 1995

Ranger XL Verde G 1997
Uno Mille eletronic Cinza G 1993
Uno CS Vermelho A 1986

Kombi Branca G 1997

FORD S-10 Cinza GfGNV 1996

Verona LX Dourado
,;lo

G 1992 Pajem 4x4 Preta D 1995

Escort GL Preto G 1991 Kombi Branca G 1993

Escort L Verde G 1987 0-20 gabinada 4p compl. D 1993

GM 0-20 gabinada 4p compl. Branca 1990

F-l000 gabinada Cinza

llIiI
Fiesta 4p
Focus Sedan

GolGfll 01 Courier 1.4 98
. Ford Ka 'i, 00 Pick up Corsa 97

I,.;)
Palio 4p 00 Uno 1.0 97
Parati 4p t9�

Fresta 4p 97

Fiesta 4p 99 PalioWeekend 97

Astra Sedan 99 .Goll.0 96
Goll.0 2p 98 Escort 1.6 96
Escort SW 98 Goll.0 95

Audi A-3 98 Escort Hobby 95

Ranger 2.5 98 Tempra 8v 95

Parati 2p 98 Vectra GLS 95
lE'

II.
Fiesta 4p 98 Uno Mille 95 I.

'Bernardo Dornbusch, 330 - próx. Baependi
Av. Waldemar Grubba, 4170 - próx. trevo de Schroeder

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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eículos

CORSA - vende-se, Wind, 97,
cl opc de cd. R$ 10.300,00.
Tr: 370-1161.

ER - vende-se OlX, 97,
,II.R$ 22.500,00. Tr: 371-
1.

CORSA-vende-se, Pick Up, 011
02, preta, baixa km. R$
16.500,00, ótimo estado. Tr:

(47) 427-3547 cl Fernando.

ETTE - vende-se, 79, cl
I�a leve. Tr.: 276-2068 ou

3293 cl Wagner.

CORSA - vende-se, Super, 97,
4p. Tr.: 370-1804 ou 9602-
4226.

mE-vende-se, 1.6, 88,
,R$ 4.500,00 aceito troca.

'8805-7722.

CORSA - vende-se, pick-up, 951
96, roda de liga leve. R$
10.500,00. Tr.: 371-0451.

A· vende-se, 99, 1.0, 4p,
,�OOkm, azul, t.e., rodas,
lime, película e som. Tr:
11·3464.

KADETT - vende-se, 95, bordô,
trio, I.t., d.t., rodas esp., ótimo
estado. R$ 2.500,00 entro +

28x R$364,00. Tr: 373-2651.

A -vende-se, wagon, 16v,
23.000km comp. + a.c. R$
300,00. Tr: 9953-5541
�Oou após 17:30)

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

SA - vende-se, super, 4p,
roê. R$ 11.900,00, à
a,Tr: 373-5030 ou 9957-

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

14x R$260,00. Tr: 9145-3074.

Consórcio

UNIAO
371-8153
Rua: João Januário Ayroso, 80

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

ICom. de Peças Antonio,
i fTObãlã']
: [RÓcãàiH,éi]
: iOrdenhadeiraJ
� !

i Fone: 370·2764 I
iCeI.: 9104-2070/9957·6099
!AV, Waldernar Grubba, 4406 [l'rtIvo de $(:�roede!)l

KADETT - vende-se, GS, 90,
bordô met., cl teto. R$
7.500,00, finan. até 36x. Tr.:

370-3574 pi 9123-7355 cl
Waldir.

MONZA - vende-se, SlE, 94,
2.0, álcool, compl. R$ 8.300,00.
Tr.: 9962-3664.

MONZA - vende-se, 94, 2p,
compl., R$ 8.300,00. Tr: 9962-
3664

ÔMEGA-vende-se, CO, 93/93,
cl kit gás, dcto 04 já pago.
R$15.500,00. Tr: 9962-3664.

ÔMEGA - vende-se, 93, GlS, cl
teto solar. R$ 12.500,00. Tr:

372-2808.

OMEGA - vende-se, 94, CO,
cornpl., GNV. R$ 16.000,00 ou

troca-se por F-1000 gabinada.
Tr.: 273-0687.

OPALA - vende-se, Diplomata,
86, 6cc, álcool, completo. R$
5.000,00. Tr: 371-3184 cl
Márcio de manhã.

FJ
PEUGEOT

60 meses

R$ 10.536,00--··· R$ 203,69
R$ 12.002,00····· R$ 232,03 '

R$ 12.528,00··--· R$ 242,20
R$ 14.034,00···_· R$ 271,67

73 meses

R$ 10.536,00····· R$ 171,75
R$ 12.002,00····· R$ 195,64
R$ 12.528,00····· R$ 204,22
RS13.112,OO····· R$ 213,74
RS 13.896,00····· R$ 226,52

IlDDi1

79 meses

R$ 17.775,00·_··· R$ 267,75
R$ 20.880,00····· RS 314,52
RS 25.990,00····. RS 391,49
R$ 30.582,00····· R$ 460,66
R$ 35.828,00····· R$ 539,68
R$ 39.637,00····· R$ 597,06

CORREIO DO POVO 3

CBSOO Roxa

CB450 DX Cinza

�OTOS

Vermelha
rnr

Titan KS Azul

(371-1970) Titan KS Azul

Titan ES Prata

Compra Vende
Troca - Financia

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

TEMPRA - vende-se, Ouro, 92,
compl. cinza meto R$ 7.800,00
finan. Tr.: 370-3574 pi 9123-
7355 cl Waldir.

TIPO - vende-se, 1.6, 96, 4p,
bordô met., rodas esp. R$
9.000,00 ou finan. Tr.: 370-

3574pi 9123-7355 cl Waldir.Aqui os seus sonbos
não ficam no papeL.

60 meses

, C 100 Biz KS······ R$ 87,56
Crypton C 100···· R$ 88,25
C 100 Biz ES······ R$ 99,48
YBR 125 K····_···· R$ 95,70
CG 150 KS········ R$ 107,14
C 100 Biz +······-R$ 106,72
XTZ 125 K········ R$ 123,26
NXR 125 KS······ R$ 125,91
NXR 150ESD····· R$ 157,29
Twister 250··_···· R$ 175,91
Tornado 250····· R$ 192,61

Temos todos modelos de

carretinhas para motos e jet ski

SANTANA-vende-se, Cl, 1.8,
85, álcool. R$ 4.000,00. Tr.:
275-2522 cl Ronaldo.

5-10 - vende-se ou troca-se, 96,
compl., GNV. Tr.: 376-1772 ou

273-1001.

5·10 - vende-se, cabine dupla,
98, de luxe, GNV. R$
31.000,00. Tr.: 9962-3664

VECTRA - vende-se, CD, 98,
16v. R$ 21.500,00. Tr.: 374-
1117 ou 9975-0117.

VECTRA - vende-se, CD 95. R$
14.500,00. Tr: 275-1675 ou

9979-3308.

PÁLIO -vende-se, Fire, 02, cl
ar, 4p. Ou troca-se. Tr.: 273-
1001 ou 9125-2008.

PÁLIO...; vende-se, 98, 2p, EO.
R$ 9.700,00. Tr.:9953-9966.

PRÊMIO - vende-se, 86, 1.6,
branco. Ir.: 370-1800 ou 8803-
8997 cl Vanderlei.

PREMIO - vende-se, 91, CS,
1.6, gás., azul.Tr: 8803-8997,
dia inteiro ou 370-1800 à

tarde, c/ Vanderlei.

TEMPRA compra-se,
financiado. Tr: 372-2402 ou

9957-5899.

TIPO - vende-se, 95, marrom.
Aceita-se troca. Tr.: 275-1070

cl Jaime.

UNO - vende-se, Mille, 2001,
4p, branco, preço à combinar.
Tr: 275-1183 cl Sérgio.

SDN
compra - vende - troca

financiá - novos e usados
Revendedora exclusiva da região

de Reboques Pirâmides

Amarelo
branco
azul
vermelha
verde

'

branc
'branc
verde

Escort XR3
Gol
Monza Classlc
,Santa"a Quantum CL d.h.

,Opala ,Comod
'

com I.
�Escort Hobb"
U'no'l ,

Escort Ghia
Goll.8
Kombi stander,
Uno Milla
Ford Strat
,'Ford Landal ,

GÓI,Mll.6 I

Santana Quantum GL
Del Rey GL

,Escort L
'Omega Supre

00 c.du
,CIi.'MI"l
o Titari'

-200 GL, c
Pampa :{ ,

D!!I Rey GL 1.8

Omega Suprema GLS 2.2

:·�,!:,r�:�:t;;",oo:�, c'. :�,::.�" :i�tdMt®r:;�[?,�;:Í: ••�:;".:" :',. ,'., ", ,: .• ;:�'

A
G
A
G
G

A
G
A
G
G
G
GNV

G
A
A
A
G
D
G
G

37.500,00
G
A'
G

• ", + , ; e,���c:," ':", " ,�
Cei: 9963-7641

prata
branca
branco

preto
aZill
aiul
azul
verde

.azul
op de linha 93 azul

cinza
branco
verde
'D

Tel: 371-7212
Av. Pref. Waldemar Grubba, 2322' - Vila Lalau

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



4 CORREIO DO POVO CLASSIMajs QUINTA-FE,IRA, 29 de abril de 20 I

Truppel' Car
VEíCULOS MUlTIMARCAS

Fone: 275-1183
Compra ,;. vende - troca - financia

UNO - vende-se, 95, modo 96,
cl rodas esportivas. R$
6.700,00. Tr: 370-1012 cl
Nilton.

UNO - vende-se, Smart, 01, 2p.
R$ 9.900,00 ou a partir de R$
1.500,00 entro Tr.: 370-3574
ou 9123-7355 cl Waldir.

UNO - vende-se, 91, d.t., a.q.·
Tr.: 370-3574 ou 9123-7355
cl Waldir.

BEllNA I - vende-se, 76,
óriginal, carro de família,
relíquia, super inteiro. Tr: 370-
7347.

BLAZER - vende-se, DlX, 99,
turbo, compl., diesel, branca.
Tr.: 273-1001 ou 9125-2007.

COURIER-vende-se, 98, bordô,
t.e., v.e. Tr: 9107-4525.

ESCORT - vende-se, ghia,
compl., 88, vermo R$4.500,00.
Tr: 273-0779.

ESCORT - vende-se, l, 1.6,
álcool, cl teto e lDT.

R$5.500,00. Tr: 8803-8997
dia inteiro ou 370-1800 à
tarde.

AUTOPEÇAS

papaKalo

3711-6198
RUA 25 DE JULHO, 1650 -

VIlA NOVA - J,IJÁ DO SUL
E-mail: papagaIO@terra.com.br

ESCORT -vende-se, zetec, 98,
1.8, grafite, cl GNV, 2Q dono.
R$15.500,00. Tr: 9116-3386
após 18:00 cl Giovani. .

ESCORT vende-se,
conversível, 88,1.6, álcool. R$
6.800,00. Tr: 9962-3664.

ESCORT - vende-se Hobby, 94.
R$ 5.500,00 + financ. Tratar:
9952-2420.

ESCORT - vende-se, 94, 1.6,
europeu. R$ 6.000,00 + 13x

R$ 170,00. Tr.: 276-1490.

FIESTA - vende-se, 4p, 97.

R$10.5pO,00. Aceita-se troca

por veículo de maior valor. Tr:
9955-4945.

FIESTA-vende-se, 98, cl roda
esportiva e som. R$
10.000,00. Tr: 9997-7154.

F-1000 - vende-se, 89/90,
cabine dupla, XK deserte,
compl. R$24.000,OO. Tr: 372-
3667 ou 9952-2420.

F-1000 - vende-se, 95, prata,
GNV. R$ 22.000,00. Tr.: 9973-
3232 cl Antonio.

RANG.ER - vende-se, 4x4,
diesel, 03/03. Tr: 376-0463.

RANGER - vende-se, 00, cabo
simples, completa (- trava),
diesel, 4x4, turbo. R$
36.000,00. Tr.: 372-3235 cl
Ramos.

VERONA - vende-se, 94, 4p,
gasolina. Tr.: 370-4698.

VERONA - vende-se, europeu,
96, gasolina, 4p, azul. Tr.: 370-
5627 ou 8803-1561.

VERONA - vende-se, LX, 1.8,
94, cinza, a.q. Tr.: 370-1800
ou 8803-8997 cl Vanderlei.

BRASILlA - vende-se, 79. R$
2.900,00. Tr.: 9962-3664.

,

\
FUSCA - vende-se, 73, 1500,
amarelo, isofilm, acento da

procar e roda larga. Tr.: 370-
1800 ou ?80�8997 cl

Vanderlei.

FUSCA - vende-se, 68, 1600,
vermelho. Tr.: 371-5302 ou

9962-2463.

FUSCA - vende-se, 75, R$
2.200,00. Tr. 9973-2210.

FUSCA - vende-se, 83, bco,
ótimo estado. R$ 3.000,00. Tr:
376-3566.

FUSCA-vende-se 1300, I, gas.,
verde, 1977. R$ 2.300,00. Tr:
8803-8997, dia inteiro ou 370-
1800 à tarde, cl Vanderlei.

GOL - vende-se, 1.6, MI; 97, cl
GNV, valor à combinar. Tr: 376-
1293 cl Claudecir.

GOl- vende-se, BX, cl ar-cond.,
ano 84, álcool, cinza claro,
motor novo.. R$ 2.650,00. Tr.:
370-0028.

GOL - vende-se, 2001, 2 p.,
1.0, branco. R$ 12.500,00. Tr:
373-5030 ou 9957-3751.

GOL - vende-se, 99, 1.0, 16 v.

R$ 12.000,00. Tr. 371-9607.

GOL - vende-se, 88. R$
5.000,00. Tr: 9952-2420.

GOL - vende-se, 1.0, 16v, 4p,
99, plus, 48.000km.

R$13.300,00. Tr: 374-1290
ou 9991-8825.

GOL - vende-se, 90, 1.6, gas,
R$6.200,00. Tr: 9955-4945.

GOL - troca-se, 97, MI, 1.8,
branco, 4p, impecável, por
Kombi ou Fiorino furgão de
menor valor. Tr: 273-6110 ou

9975-6948.

GOL - troca-se, CU, 1.8, 96 por
Saveiro Gil ou GIII financ. Ou S-
10 de luxe. Tr: 374-1117 ou

9975-0117.

GOL.., vende-se, 1.0, 16v, MI,
t.e., v.e., alarme, 98, IPVA pago.
R$11.900,00. Tr: 9985-7277.

GOL - vende-se, 88, Gl, 1.8.
R$4.900,00. Tr: 372-3667 ou

9952-2420.

GOL - vende-se, 95, CU, 1.6,
multi trava e películas. R$
9.800,00 finan. ou aceita troca.
Tr.: 370-2461 Milton.

GOL - vende-ses 95, 1.0. R$
4.700,00 + consórcio. Tr.: 274-
8364.

GOL - vende-se, CU, 1.6,
branco, 96, v.e., t.e., a.c. ou
troca-se por moto. Tr.: 370-
1800 ou 8803-8997 cl
Vanderlei

Compro Consórcio

contemplado ou não
contemplado,

mesmo em atraso,
pago à vista, em

dinheiro. OXX 47
522 0256 ou 47
9968 0588.

Biz KS Preta

vovaçe CL Prata
Gol GTI + rodas 15 Azul
Chevette SL + rodas 14 Prata

Chevy 500 SL + rodas 14 branca

Opala comodoro 4p compl., modo 92 Bordô
Passat

'

Prata
Escort Azul

Monza 4p + rodas 15 Verde
XL 250, preparada pi trilha Vermelha
Gol BX Verde
Corcel II Vermelho
Fusca 1300 L Bege
Passat Branco

Fusca Azul

GOlF - vende-se, GlX, 98,
compl., vermo Ferrari. Tr: 9107-
4525.

KOMBI-vende-se, diesel, 82,
furgão, ótimo estado. Tr: 9965-
8875.

KOMBI - vende-se, 97,
envidraçada. Aceita-se troca.,
Tr.: 9905-3900 cl Marcos.

lOGUS-vende-se, Gl, 94, 1.8,
álcool, bege, completo. R$
10.500,00. Tr: 8803-8997, dia
inteiro ou 370-1800 à tarde,
cl Vanderlei.

PARATI - vende-se, plus, 86,
álcool. R$ 4.100,00. Tr: 371-
1853 após 12:30.

PARATI-vende-se, 1.8, G, 91,
branco, muito bonlto, insufilm,
lim.jdes. traseiro, ar quente.
R$7.500,00. Aceita-se troca.
Tr: 9117-3860, ou 376-4398

cl Marina.

PARATI - vende-se, 86, 1.6,
álcool, 5 marchas. R$
3.900,00. Aceita-se troca. Tr.:
273-6242.

PASSAT - vende-se, Vilage, 87.
R$ 3.700,00. Tr.: 273-6242.

QUANTUM - vende-sev s ?,
completa, documentação
04 paga. De particular.
R$ 14.900,00. Tr: 376-
3386.

SANTANA - vende-se, 95,
cornpl., GNV. R$14.800,00.
Aceita-se troca. Tr: 9117-3860
ou 376-4398 cl Marina.

SANTANA-vende-se, ct, 1.8,
89,

.

gas., impecável.
R$5.800,00. Tr: 371-6238.

SAVEIRO - vende-se, GIII, 01,
1.8, d.h. e ar quente, dcto 04 já
pago. R$18.900,00. Tr: 9962-
3664.

'

VOYAGE - vende-se, 88,
-, gasolina, 1.6. R$ 5.500,00,
aceita material de construção.
Tr: 273-0687.

VOYAGE - vende-se, 1.6, 91,
22 dono, 4 pneus novos, 42 mil

km, azul met., em ótimo estado.
Tratar: 373-9599 ou 9133-
7467.

VOYAGE - vende-se, álcool,
branco, 84. R$ 2.800,00Tr:
8803-8997, dia inteiro ou 370-

1800 à tarde, cl Vanderlei.

VOYAGE - vende-se, 84, 1.6,
álcool, branco. Tr.: 370-1800
ou 8803-8997.'

BESTA -vende-se ou troca-se,
GS, 12 lugares, 2000,
completa. R$ 34.500,00. Tr:
373-5030 ou 9957-3751.

CLlO - vende-se, 01, a.c., trio,
t.e., air bag duplo. Tr: 9107-
4525.

CUO-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.

CHEROKEE-vende-se, 97, v8,
4 pneus novos. R$ 36.000,00.
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.

l-200 - vende-se, 98, compl.
R$42.000,00. Tr: 9962-
3664.

PAJERO - vende-se, Sport 01,
compl. preta. Tr.: 376-1772.

RURAl�vende-se, 74, branca,
cl GNV. Aceita troca. Tr: 9962-
9363.

RURAL - vende-se, 60, 4X4,
traçada e reduzida. R$
8.000,00. Tr: 371-9607

SPACE - vende-se, GlX, 98,
azul, 7 lugares, compl. Tr:
9107-4525.

SPORTAGE - vende-se, 95,
compl., diesel ou troca-se por
S-10., Tr.: 371-5877.

TOWNER - vende-se, cl 6

lugares, vermelha, 94. Aceito
troca. Tr.: 275-1070 cl
Jaime.

G 03 R$1.700,00 + finan.
G 90 R$ 6.000,00
G 89 R$ 8.500,00
A 88 R$ 5.000,00
G 88 R$ 4.300,00
G 87 R$ 7.000,00
A 86 R$ 3.500,00
A 86 R$ 3.000,00
A 84 R$ 3.700,00
G 83 R$ 2.000,00
G 81 R$ 2.500',00
G 80 R$ 1.800,00
G 79 R$ 2.800,00
G 79 R$ 2.200,00
G R$ 2.200,00

R$ 2.200,00

1113 - compra-se, d

preferência financiado. Tr: 37
0108.

CAMINHÃO - vende-se, dies

Fiat, 78, branco, carrocel X

aberta, graneleira cl lon OC

Dpaschoal. R$ 8.300,00. TI

371-9992. cl Spézia.
--------__ ijl

CARGO-vende-se, 1618T,B �

caçamba. R$ 41.000,00. TI Jij

9962-344'6.

COMPRA-SE - F-4000, 60
ano 80 a 86, só de particula .�

'Tr.: 9979-1437. 00

F·4000 - vende-se, 84, moto

novo cl garantia, 6 pneu
recapados, cl baú. R

21.000,00. Tr.: 9602-2587c
Deivid.

MERCEDES 2013 - vende«

76, cl gabine e mecânica d

,84, cara preta. R$ 46.000,00
Tr.: 9602-2587 cl Deivid.

vw 14.140 - vende-se, 87,0
carroceria.' Aceita-se terrenon

negócio. Tr: 9975-1203

BIZ
'

- vende-se, 01, ,c

l1.000kni, verde, ótimO

estado, cl part. elétrica.
R$3.500,00. Tr: 371-2357.

BIZ -vende-se, KS, honda,03,
preta. R$ 3.500,00. Tr.: 37
1481 cl Evandro.

BIZ - vende-se, 01, azul, c/

8.700km, partida elétr., pneus
novos, toda revisada, dOC;
2004 em dia, alarme. R

3.500,00. Tr.: 372-1528 OU

9118-8951 cl Gabriel.

I· artidaBIZ - vende-se, 03, c P
RI

elétr. R$ 600,00 + 23X

204,00. Tr.: 9116-2403.

BIZ _ vende-se, C-l00 ES, c;
partida, 04. Tr.: 371-8153

o

9122-6233.
,

'da I

BIZ -vende-se, 03, cl parti'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Negociável. Tr: 273-6110 ou

9975-6948.
.

SOlVI - vende-se, cd player, cl
frente destacável, contr., cl 1
par de auto falantes triciais

Sony, Sowates RMS, cl nota
fiscal. R$420,OO. Tr: 8802-
8968.

INJECAR AUTO CENTER
A CASA DO CARBURADOR

COMPRA-SE - carro até R$
10.000,00. Tr.: 9123-7355.

CONSÓRCIO - vende-se, de

veículo, cl 10 parco pagas.
R$1.500,OO entro + pare, de

R$265,29. Tr: 275-1631 ou

9905-1736.

SOM - vende-se, pI carro, cd,
módulo e 2 auto falantes.
Valor à combinar. Tr: 9953-
4688.

- Afinação de Motores - Recondicionamento e Limpeza de Çarburadores
- Embuchamento de Bases - Peças e Miudezas para Carburadores
- Injeção e Check-Eletrônico - Troca de Gasolina para Álcool
- Serviços de freio e suspensão CORSA/GOl - compra-se até

R$10.200,OO, paga-se à vista.
Tr: 376-3139.

_

SOM - vende-se, pI carro,

aparelho de cd Pioneer, modelo
4.150. R$· 350,00. Tr: 371-
7260Fone: (47) 371-3�98 RODAS - vende-se, TSW, aro

16" modelo VX1, furação
4xl00, com pneu Pirelli P7000
195x45. Tratar: 372-3235 cl
Gláucia.

.

SOM -vende-se, aparelho de

cd, Pioneer, cl MP3, modo

4650, cl controle, novo, na

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

Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1207 - Baependi - Jaraguá do Sul - se

"&ue�M44�M�" 24-15
RODAS - vende-se, 4, de liga
leve, três pontas, cl quatro
pneus novos. Aro 13 cl 8 furos.
Tr: 371-9086 ou 9135-2230 cl
Sr. Gil.

XlX 350 - vende-se 89,
superinteira. R$ 3.500,00. Tr.:
9973-2210 .'

COMPRA-SE - CG ou RX pI
trilha. Tr.: 9134-0498.

276-3002 cl Jair.
SOM - vende-se, CD Aiwa cl
controle no volante, e 6x9 e

módulo. Tr.: 9131-2157.
SCOOTER - vende-se, 971
98. R$ 550,00. Tr.: 8805-
7,722.

COMPRA-SE - garelli ou

scooter. 'Tr.: 371-7341 cl
Sandra ou Dorival.

VBR - vende-se, 01. R$
3.500,00. Tr.: 374-2023.

SCOOTER - vende-se, 98, 90cc,
verde, perf. Estado, dcto em dia

até 05. Tr: 371-1814 ou 9992-

3518 cl Ari.

DT 200 - vende-se, 97, azul.
Ou troco por carro.' Tr.: 376-
1772 ou 9905-3900.

ies,._-------
;eli X 200 - vende-se, 98. R$
100000,00. Tr: 374-1117 .

. 11 --------

diversosTITAN -vvende-se, KS, 02.

R$2.500,OO + 9x R$175,OO.
Tr: 371-8047 ou 9115-1003 cl
Sidnei.

! - vende-se, 03. R$' FAlCON - vende-se, 00. R$
�OO,OO entro + 17x R$ 9.500,00 ou troca-se por Corsa

,8 �,OO. Aceita-se troca. Tr.: ou Gol. Tr: 9955-4945.

11, IH161.

CARRETlNHA - vende-se, pI 3
motos, cl rodas de liga
esportiva e pneus novos.

Documentada. R$ 1.350,00.
Tr.: 371-9992 cl Spézia.

,

HONDA - vende-se, 750 tour,
74. Aceita-se troca. Tr: 372- . TwisTER - vende-se, 02"
3655. vermelha. R$ 5.500,00 + llx

R$ 209,00. Tr.: 9137-1262

lITAN 125 - vende-se, 02,
lO .paga até 2005, cl partida
Jla rr, R$ 4.000,00. Tr.: 9137-

:ô! ou 374-1039 a tarde.

ANTENA DE RÁDIO - por apenas R$ 50,00. Tr:

vende-se, para rádio 371-9086 ou 9135-2230

amador, nova, sem uso, cf Sr. Gil.
CARROCERIA-vende-se, p/MS
608, verm., cf +1- 4,5m comp.SAARA 350 - vende-se, 91. Tr.: Vanderlei.

Jrolr---------------------------�----------------------------------------------------------------------------------------------�
eu

R
7c •

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

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

U-Um c/ick em sua v ide p e.s s o el e profissional"

OfertaPeriféricos
.

CDRom

gravador e
leitor de DVD

c!
nO MICRO a partir de:

R$ 1.550,00
Financiamos em 6/ 9/
12/ 15 / 18 e 24 meses.

Configurações; Duron 1.6 - 128 mb
de memória, Hard Disk 20GB, fax
modem 56k, cd rom LG S2x, Placa
mãe Asus A7V 266-MX, Placa de
vídeo AGP 32 mb, monitor IS"

AOC, drive disquete 1.44, teclado,
rnouse, gabinete atx 300w, caixas de
som amplificada, 18Ow, placa de som

Impressoras &
Impressoras fiscais
Cartuchos de tinta recarregados - HP série 600.
Preto: R$40,OO e Colorido: R$ 50,00. Co._m... _-:: .. _._

comércio e

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

NEGOCIAMOS

QUALQUER OFERTA
ANUNcIADA PELA
CONCORRÊNCIA'

Vende-se
Monitores
usados com

garantia. R$
150,00 unido

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FREIO É FUNDAMENTAL
PARA SUA SEGURANÇA

Mais.Qualidade

T
VENDE-SE

Fresadora pequena
curso 730x210

(nova).
R$ 5.200,00.Assistência autorizada

Para o lar
e para a Indústria

TRATAR: 9974-8045
IECN.
CALHAS

ébe
Freios
/I ,.t1�
�

infantil, masculina BMX,
vermelha, ano 16. Tr.: 372-
0339 a noite. -

A TECNOCALHAS monJém um compromisso com a

qualidade em ludo que produz. Calhas, Coifas, Aquecedor
Solar, Eólico, Chaminés, Tanques, Funis, Moldes para

velas, Chapas em geral, Churrasqueiras, Saldes, Mictórios,
Proteção para parabólicas, Corle e dobra de chapas,
Funila.ria Industrial em Inóx, Galvanizados e Alumínio.

Além de diversos oulros produtos. Consulte-nos.

(47) 276-3429
-9975-5659

BICICLETA - compra-se. Tr.:
9979-5137.

BUTIJÃO/- vende-se, de gás.
Tr.: 9979-5137. Rua: Exp. Gumercindo da S.ilva, 616·

Centro - Jaraguá do Sul . S(
QUALIDADE E EXCELÊNCIA EM SERViÇOS DE CALHAS E FUNILARIA INDl. É COM A TECNO CALHAS

Rua Felipe Schímidt, 279· Centro· Joroguá do Sul· se - Fones: 370-6448·275·0448 - Fax: 371-9351

CACHORRO - vende-se,
filhote de boxer. R$180,00.
Tr: 372-3665.

ANTENA PARABÓLICA -

vende-se,
.

cl controle,
instalada. R$ 280,00. Tr.:

. 9975-0045.

com pedlgree e garanta
carteira de saúde em dia. R
800,00.

9104-2128 cl Adriana

BARRACA - vende-se, iglu, ,----------

p/3 pessoas. R$ 100,00. Tr.: CACHORRO - vende-se,
370-1516 cl Viviane. filhotes de: Sharpei, Beagle,

Shi-Tzu, Yorkshire, Lhasa

Apso, Schnauser, Buldogue
inglês, Poodle micro e toy,
Boxer, Golden Retriver,
labrador, American
Staffordshire Terrier, Pit buli,
Doberman, todosc/ pedigree
e ou contrato de garantia,
desv., 1ª' vacina e .consulta
incluso. Tr: 370-8563 ou

9103-3580.

CACHORRO - vende-se
adulto, Chow-chow. R

200,00. Tr: 370-9055 c

Marileia.

APARELHO DE
BICICLETA - vende-se,
ergométrica. R$200,00. Tr:
9135-4640.

FISIOTERAPIA,- vende-se.c/
duplas placas magnéticas e

um jogo de bastão, botão de

freqüência e potência. R$
300,00. Tr.: 371-4284

APARELHO DE GINÁSTICA -

vende-se, Orbitrec. Tr.: 9975-
7214 c/ Mari.

FAÇA SEU TESTE
DE FLUIDO DE FREIO'

GRATUITOI CACHORRO ,- vende-se
filhote de poodle toy, bran
e poodle cl 2 anos toy, preto
Tr.: 373-3787.

BICICLETA - vende-se

masculina, vermelha, 1 mês
de uso. R$ 120,00. Tr: 371-
7398.371-7398 CACHORRO - vende-se,

.filhote basset. Tr.: 373-3787.BICICLETA - vende-se,
monareta, A20, freio de pé.
R$30,00. Tr: 275-3315.

kikar@netuno.com.br
Rua exp. Antônio Carlos Ferreira, 865
Jaraguá do Sul - Santa Catarina

APARELHO DE SOM - vende
se' 3 em 1, Gradiente,
capacidade pI 3 cds. R$
350,00. negociáveis. Tr.:

CACHORRO -vende-se, lindo CACHORRO - vende-se,
casal de Chow Chow, semi- filhote de dobermann, macho.

adolescentes, cor caramelo, Tr.: 373-3787.BICICLETA - vende-se,

TELEFONIA
(Instálação e Assistência Técnica)
Centrais telefõnicas (PABX)
Placas de expansão pi centrais
Telefones e fax

.

Aparelhos para televendas (headset)
Atendedores automáticos
Espera telefônica personalizada
Identificadores de chamadas
Gravadores de ligações

.

Campainhas auxiliares industriais
Cabos telefônicos
Tomadas e Plugs
Sistemas de proteção
Fontes e baterias pI telefones I

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

-

telefonia e segurança

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

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

eletrônica e automação de condomíníos� SEGURANÇA ELETRÔNICA
. (Instalação e Assistência Técnica)
Portão eletrônico e interfonos
Cancelas automáticas pi portarias
Fechaduras elétricas e fechos
Vídeo Porteiros
Monitores (P/8 e Colar)
Micro Câmeras (PIB e Coloridas)
Alarmes e sensores tntraverrnelno
Sistemas de gravações de imagens

Centrais telefônicas Intelbras

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

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

VENDAS E SERViÇOS: Rua: Oné'ia Horst, 104· Vila Lenzi· Jaraguá do Sul· se I emai': makefel@terra.com.br. fone/Fax: (47) 371-7007
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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., VotaranitEm I finánças

82

79

75

98

95

94

97
94

75

G
branca G
bordô G
vermelho G
vermelho G

prata G
cinza O
cinza O

vermelho D

amarelo O

azul D

vermelho O

marrom met. G

bordô G

vermelho G

cinza G

branca G

Corsa 4p super
Fiesta
Corsa Pjck-up 1.6
Moto CG 125 Titan KS
F-1000
F-4000

Ma 608 carroceria
MB 1513 caçamba
MB 1113 truck

MB 710 turbinado, cl baú
Gol modo Antigo, impecável
Vectra GLS cornpt,
Gal MI

Monza 2p
Rural4x4

�� 370·3"3
Av. Waldemar Grubba • �araguã do Sul· se

CHEVROLET
CORSAWINO
CORSA WINO
IPANEMA SlfE
ASTRA GlS
MONZA Gl, Cf TRIO +OH

UNO EP 4P
UNO MillE
PREMIO 4P

PRETO
VERMElHO
AZUL
CINZA
AZUL

1997
1995
1995
1995
1994

FIAT

CINZA
BRANCO
CINZA

1996
1991
1990

FORD
ESCORT Gl COMPl:
ESCÓRT HOBBY 1.6
VERONA Gl1.8, 4P

PRATA
CINZA
VERMELHO

2000·
1994
1994

VOlKSWAGEM
pala SEDAN
Gal GIII16V
Gal 1000 4P 8V
Gal 1.0 16V 4P. TRIO
SAVEIRO CU 1.8
GOL LO

PRETO
{� CINZA

PRATA
BRANCO
PRATA
BRANCO

2003
2000
2000
1999
1997
1994

RENAUlT
GRAFITE
BEGE

Tempra
Tipo 4p compl.
Uno

Tip02p
UnoCS

Pampa
KadettGS

96
91

92

95

01

95

92

94

90

R$ 9.800,00
R$ 9.100,00
R$ 5.900,00
R$ 7.900,00
R$ 9.500,00
R$10.300,OO
R$ 8.000,00
R$ 6.500,00
R$ 7.500,00
R$ 7.600,00

Vinho

Vermelho

Cinza

Praia

Branco

Chumbo
"

Prelo

Cinza

Bordô

Corsa
Chevette

CorsaWagon
Corsa2p

98

91
99

98

Verde

Verde
Branco

Prata

Celta 1.0
Gol 1.0 Power cornpl. 4p
Ka GL •

Corsa Sedam MFI 1.0

Clio RN 1.6 16v Sedam
Clio RN 1.0

Brava SX
Clio RN 1.0

Ka

Escort SW
Santana 2000 MI

Uno ELX 4p
Mercedes C180
Goll.0i
Monza SLE compl.

Prata 2004
Branco

I
2003

Prata 2002

Cinza 2002
Prata 2001 '

Prata 2001
Vermelho 2001
Marrom 2000

Prata 1999

Vermelho 1998

Azul 1996
Bordô 1996
Cinza 1995

Bege 1995
Azul 1993

R$ 21.500,00
R$ 24.500,00
R$ 15.500,00
R$ 23.000,00
R$ 24.500,00
R$ 17.500,00
R$ 23.500,00
R$ 17,500,00
R$ 11.500,00
R$ 15.500,00
R$ 12.800,00
R$ 9.000,00
R$ 29.500,00
R$ 9.500,00
R$ 8.500,00

cinza

preta

azul

cinza

vermelho

cinza

branca

preto
branca

prata

bege
preta

Fiesta Supercharge ve.te.aq.lt.dt.dh
.Palío Weekend 1.0 16v, ve.te.lt.dt.oh.aq
Courier 1.3 básico

Corsa sedan 1.0, ve.te.iaq.dt
Palio EOX 4p 1.0 ve.te.aq.lt.dt.cd
Corsa Super 2p ve,aq,lt,dt
Kombi furgão
Tempra IE 8v, cornpl,
Pampa L 1.6

Monza SL/E 4p, cornpl,
Gol CL 1.8

Sundown Palio'

03

02

98

01

97

97

96

93

93

92

89

98

-373-0806
373-1881

Astra GL compl,
CorsaWind 4p
CorsaWagon GLS 1.6 cornpl.
Vectra GL cornpl.
,Palio Yóung, tire, 4p, cf opc.
Goll.08v4p
Clio RN cornpl. - v.e.

Corsa 1.0

GolfGTI2p
Goll.0 16v cornpl.
CorsaSedam

Fiesta 4p cf som

azul 99

prata 01

prata 99

prata 97

branco 02

branco 99

vermelho 00

vermelho 95
vermelho 95

prata 00

verde 03
Azul 03

'

Vermelho 00
Prata 01

Azul

Vermelho

fj)
Com ra-se carro 1.0 acima do ano 95

Meriva

Omega
Omega
GolG11I

0-20

Omega
Palio

,03

93

95

01

92

95

99

grafite 1.8 comp!.
azul GLS, cornpl., GNV.
azul CD-GNV

branco Plus,4p
gabinada, diesel', cornpl,

dourado CO, couro, 6ec

azul weekend, 16v, cornpl.
branco 2p, cl opcinais
cinza básico,4p
grafite 2p, cornpl., 1.6, A
bordô trio,4p
verde 4p, d.h., cl opc.
azul trava, a.q .. D.t.

R$ 34.000,00

R$15.000,OO

R$ 18.000,00

Fl$17 .000,00
, R$ 31.000,00

R$18.000,00
R$16.000,OO
R$ 10.800,00

R$12.800,00
R$ 5.800,00

Corsa Super 97

Fiesta 99

Del ReyGhia 89

UnoEP 96

Corsa Super 97

Corsa Sedam 00 R$15.500,00

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

FIAT UnoELX4p Cinza 94 R$ 8,600,00
Fiorino Furgão 1 ,5 Branco 98 R$10.800,OO
Uno Mille Brio Prata 91 R$ 5.800,00
Uno Young Prata 98 R$ 9.400,00
UnoCS Vennelho 89 R$ 4.600,00
PrêmioCS Branco 86 R$ 3.700,00

FORD F-1000F Prata 87 R$17,900,00
Pampa 1.6 Prata 95 R$ 8.800,00
EscortGhia Bordõ 88 R4 4,800,00
EscortSW Azul 98 R$14.500,00
EscortGLX Vermelho 96 R$ 9.600,00

GM CorsaWind Bordô 96 R$ 9,800,00
CorsaWind Azul 94 R$ 8.400,00
Kadett GS compl. Branco 90 R$ 6.800,00
Monza GLS comp!. 95 R$ 9.500,00
CorsaSuper Prata ·96 R$10.300,00

VW Fusca 1600 Branco 84 R$1.500,00 + 16xR$ 243,00
"

Gol Branco 97 R$10.600,00
Go11.6 MI a.c. Branco 97 R$11,900,00
Voyage CL 1.6 Branco 91 R$ 6,800,00

G

G

G

G

G

G

G

G '

G

G

G

G

G

G

G

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

VEíCULOS
370-7516

npra Financia
Watter MaFlluardt,J850,':" �ar,aiÍ�.Rio Molha'�:,��'ragúá dc,Sul:�,SC .,

FIAT
Cinza

Branca

Vermelha

Cinza

Cinza

Cinza

Amarelo

Amarela

Prata

Verde

Prata

Palio Weekend 1.5 cornpl. -d.h,
Tipo 1.6, 4p compl,
Uno Mille t.t .. d.t., a.q.

Golf 1.6 comp!.
Saveiro 1.6 MI GNV
Gol CL 1.6 álcool

Corsa Super 4p 1.4 GL v.e., T.e.
-Vectra 2.0 GL cornpl. GNV
Astra GL 1.8 4p cornpl.
Corsa Wind 4p
Astra GLS 2.0 4p cornpl.
Astra GLS 2p, 18, compl,
Astra GLS 2p
Vectra Millenium 2.2
Corsa wagon 1.6

'

Pick up Ranger 2.5 '

Escort Hobby LO, l.t., D.!., a.q.
Escort SW 1.8 16v compl,
Celta 4p 1.0 I.t .. d.t .. a.q., a.c.
Fiesta 1.6 4p cornpl.

vw

GM

01
98
93

96
98
99
01
00
99
00
01
99

97
95
98
04
03

FORD
branca
cinza
prata
prata
prata

372-0676
Monza SLE, 1.8, cornpl., 2p, gasolina
Fusca 1300
Chevette DL 1.6 G
Gol 1.6, gasolina
Ka compl. 1.0
Escort Europeu 1.6 G
Santana compl. 2.0 G
Pálio, 1.0, ED, 2p
Uno, 1.5, IE, álc.
Fiesta 4p G
Saveiro 1.6 G
Saveiro MI 1.6 cf a.c,
Escort GL A
Parati 1,8 G
Santana Quantum CS 1.8, a.c., d.h., A
Voyage '1.6 A

'

Marajó A
Corcel li A

87
78 •

93
93
98
93
96
98
94
98
91
99
89
95
86
93
83
79

cinza mel.
branco

preta
cinza mel.
azul
amarela

R: 28 de Agosto -

Guaramirim

(em frente a Rodo

ferroviária)

Fusca 1300 \

Gol1.32p
ApoloGLS2p
VoyageLS2p
UnoCS 1.32p
Premio1.02p
Ranger2.8CD
Verona LX 1.84p
Corsa 1.04p
BlaserDLX2,24p
Yamaha125K

1981

1983 '

1992

1983
1991

1987

2002
1994

2001
1996

2001
2001

1995
1993

Cinza

Azul
Verde

Bege
Cinza

Cinza

Cinza

Branca

Cinza

Branca

Verde

G

G

G

A

G

G

O

G

G

GNV

G

oo4X4 a.c., cornpl., diesel
00 I 01 102

R$ 39.800,00

a.partir de R$ 3,500,00

R$ 12.000,00

R$ 55.600,00

R$ 4.200,00

R$ 10.000,00

R$ 15.500,00

R$ 43.000,00

R$ 6.500,00

R$ 6,500,00

R$ 16.500,00

FIAT ·Ov,e., T.e.
�o 2.8 GLS compl.
1200 Strada

98

98

98
97

96

95

92

91

91

FORD

GM

MOTOS

HondaC100Biz Preta G
IMPORTADO Merçedes C 2804p Preta G

BMW 3251A4p Cinza G

Barraca p/ camping completa

COMPRA.
VENDE
TROCA
FINANCIAf80NTIIL

VEíCULOS 311-4510/316·2895
Av. Preto Waldemar Grubba, 4142 • Centenârio - Jaraguâ do RUA BERNARDO DORNBUSH, 1654 - BAEPENDI - JARAGUÁ DO SUL - SC

Branco 2001

Branco 2000

Vermelho 1999

Cinza 1998

Branco 1998

Vermelho 1997

Verde 1996

Azul 1995

Azul 1994

Verde 1993

Vermelha 1990

Marrom 1988

Marrom 1988

Azul 2000

Chevette + rodas 87 branca

·na1.8 cornpl.
�4Pv.e., Trava, alanme
iGlS cornpl,
�I

Tempra cornpl. Ünico dono 97 prata

verdeLogus 94

Escort Guarujá compl. 92

Uno 4p 96

Gol MI 97

Uno ELX 4p

Escort Hobby

94

94

iFI_1U
VVotoranlim I fillanças

w. BREITKOPF
Caminhões e Ônibus

98

97

94

93

92

90

89

86

86

99

95_,

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

CAMINHÕES

R$ 87.000,00 3° eixo chassiVW17.210 01

R$ 98,000,00 chassiVW26.300
\

DO/Dl

R$ 35.000,00 turbo dalyIveco Furgão 3310 99/99
I

R$ 38,000,00 carroceriaVWL80 96/97

Rodocar
Veículos 273-6549

Rua Bernardo Dornbusch, 620 - Baependi - Jaraguá do Sul

311-0802
311-8281

Exp. Antônio Carlos Ferreira. 130 - Centro - Jguá do Sul
Corsa sedam' compl, mod, Novo Prata
Corsa Classic Azul

03
03
99
98
02
03
02
01
03
01
99
96
O,Km
03
04
98

G
G
G
G
G
G
G
A

G
G
.G
G
G
G
G
G

branco
branco
dourado
branco

preto
preta
branca
verde
vermelho
cinza

prata
vermelha
verde
branco
cinza
branco

03

00
00

00
97
97
95
87
90
90
00

00
00
97

":>
95

96

Celta 1.0 4p VHC
Corsa Sedan 1.0 .4p wind
Ka 1.0 2p zetec rocan

,

Gol G IIÍ 1.0 4p 8v

Corsa 1.0 4p M PFI

Ranger 2.3 2p c/ G NV

Quantum 1.8 4p básica
Monza 1.8 2p S L/E
Del Rey 1.8 2p G L
CBX 750 Wind
CG 125 c/ partida e freio a disco
CG 125 Titan I<S
CG 125 Titan I<S
Palio Ed 1.0 2p
Goif G LX 2.0 4p
I<ombi furgão 1600

Branco
Azul
Prata
Branco
B;anco
Bordô
Azul
Cinza
Prata
Azul
Branco
Branco
Prata
Prata

Fiesta 4p a.c., O.h.
Corsa 4p cl d.h, + trio
Corsa sedan milênio, ac/vte
Gol 1,6 power d.h., Trio
Gol Power 16v, d.h., Trio
Parati surnrner cornpl.
Palio Weekend ELX cornpl,
scemc RT 1.6 compl.
Astra GLS compl.
Uno EP 2p trio
Palio Fite 4p
Gol Special
Celta 4p, a.c.
Ka v.e., T.e.

KAMYAUTOMÓVEIS
Fone/Fax: 375-2018 • 9993·5854 - 9973·3034· centro/Coru á

Rua Pref. Waldemar
Grubba. 3121
Bairro Vieiras

310-2381
01
02
00
00
99
99
98
98
97
97
97
97
97
98
96
95
95
95
94
94
93
93
93
93
91

G
G
GNV
G
G
rr
G
G
G

� G
G
G
GNV
G
GNV
G
G
G
G
G
G
G
G
G
A

branco
preta
branco
branco
azul
branco
branco
azul
branco
branco
azul
vermelho
prata
bege
branco
verde
preto
branca
prata
branco
branco
prata
vermelho
azul
azul

Go1M11.02p
VT - Shadow 600cc
Astra GIS Sedan cornpl.
Gol GIIl16v 2p
Fiesta GL 1.0 4p
Ducato Furgão 2.8 diesel
Vectra GLS compl.
Escort 16v 4p compl.
Pampa 1.6L
Parati 1.6 MI cl a.c.
Gol MI1.0
Palio 1.616vcomp!.
Ranger 6cc comp!.
Palio 1.0 4p a.c.
Blazer 2.2 cornpl.
Omega GLS 4.1 cornpt,
Passat 2.0 4p cornpl.
Kombi STD
GolCL 1.6
Gol LO
GoICL1.8
Logus GL1.8
Kadet SLE 1.8
Escort1.6L
Monza Classic 2p

Uno Mille 1.0 IE

t.ogus GL compl.

Logus GL - ar

Ka'

Clarus GLX compl.

Ipanema GL cl trio

Uno Smart4p

94

93

98

98

94

01

�8
92

R$ 8,300,00

R$ 9,000,00

R$ 8.300,00

R$ 10,700,00
R$ 18.000,00

R$' 8,000,00
R$ 11,900,00

R$ 17,800,00

R$ 7,000,00

0-20

Kadett Sl
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Tratar: 9107·4525
CACHORRO - doa-se,
cachorra perdigueira c/
dobermann de 7 meses. Tr.:
371-7341.

400,00. Tr:: 376-1481 c/
Evandro.

camping. Valor à combinar. Tr:
275-2949.

CARRINHO - vende-se, de

bebê, semi-novo. R$150,00.
Tr: 275-2949.

CELULAR - vende-se, GSM,
Tim, de cartão, modelo A50.
R$ 250,00 c/ nota fiscal. Tr.:
9901-4179 ou 8803-9109 ou

276-0340.

CACHORRO - vende-se, boxer
adulto. Tr.: 372-3655.

CELULAR vende-se,
Motorolla V8160, bateria

nova, fone de ouvida; viva voz,
carregador p/ carro. R$
250,00. Tr.: 371-0363 c/
João.

CELULAR vende-se,
Siemens A50, 2 meses de
uso c/ garantia, pré-pago,
claro. R$ 180,00. Tr.: 275-
2265 ou 8802-7973.

CALCULADORA - vende-se,
científica Truly. R$ 15,00.
Tr.: 370-1516 c/ Viviane.

CARRETlNHA - vende-se,
modelo barraca, 93,
documentada e toda

reformada, pronta p/
CELULAR vende-se,
Motorolla, V60, Tim. R$ CELULAR - vende-se, vivo,

motorolla. Tr.: 373-3787 c/
Noeli.

COMPUTADORES CELULAR - vende-se, Nokia,
I de cartão. Tr.: 371-5302 ou

9962-2463.

SUPRIMENTOS PARA SUA EMPRESA

CERCADINHO -vende-se, p/
bebê. R$50,00. Tr: 275-
2949.

CLUBE BAEPENDI - compra
'se, título. Tr: 9953-2627.

COFRE - vende-se ou troca

se por fax. Tr.: 274-8563.

-

COMPRA-SE - carrinho de

bebê, em bom estado. Tr:

372-3212.

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, intertrcvcde.
Temos compactador e policorte.

Venda e colocação de lajota prensado c/ 35MPA, tijolos de concreto prensado
c/ 35MPA, Peive com trava

FO�E/FAX: 392·3071 ou 9122·8935.

COM CARNES
TEMPERADAS NOS

COMPUTADOR - vende-se,
c/ mesa, cadeira,
estabilizador. R$ 300,00. Tr.:
370-8599

COMPRESSOR - vende-se

branco. Tr: 373-3787 o

9146-3498 c/ Noeli ou Cris

FILHOTE - vende-se, basse
(eofap), 50 dias. Tratar: TI
373-3787 ou 9146-3498 c

compressor semi-industrial Noeli ou Cristo

em bom estado, marca

Shultz. Tr.: 273-1658 FORNO ELÉTRICO-vende-se

TERRAPlANAGEM I

Caminhões Basculantes

Compressores de Ar
Loteamentos completos
Rompedor de Concreto

ROf11)edor de Pedras

Compactadores de Solo

Colocação de Tubos. de Concreto

Remoção de Rochas

Drenagem
Pavimentação cl Lajotas

Fisher Grill, novo, na caixa. RI
280,00. Tr.: 370-8391.

FORNO ELÉTRICO - vende-se,
Fischer. Tr.: 373-3787.

FREEZER - vende-se, vertical,
Consul, semi-novo.
R$600,00. Tr: 276-0858.

FREEZER - vende-se, vertical.
R$300,00. Tr: 371-5295.

FREEZER - vende-se, 310,

Brastemp. R$ 350,00. Tr.:

376-1306.

GALPÃO - vende-se, pré
moldado, 13x10, c/ 6m de �
direito, pronto p/ montar. Tr.:
9975-0208

GELADEIRA � vende-se, 2801,
Prosdóeimo. R$ 250,00. Tr:

370-9185.

GELADEIRA - vende-se,
biplex. Tr.: 9979-5137.

GUIDÃO - compra-se, pro'

taper ou Tag T2, usadoS. Tr:

(47) 276·3302
Rua 25 de Julho, 662 • VUa No.. • Ja.aguá do SUl· se

I

CONTRA-BAIXO - vende-se

Golden, em ótimo estado, cor
madeira, com case e alça.
Tratar: 370-1801

CUBO compra-se
importado, p/ guitarra. Tr:

9975-0884.

DISCMAN - vende-se,
Philips, semi-novo, ótimo
estado. R$100,00. Tr: 9912-
7962.

DISCMAN - vende-se.

R$150,00. Tr: 372-1657.

DOAÇÃO - aceita-se de

roupas p/ menino de 10 anos.
Tr.: 274+8620 c/ Caludete

DVD - vende-se; Panassonie,
semi-novo. Tr: 370-1783.

EQUIPAMENTOS - vende-se,
kit completo p/ laehonete,
mini buffet, prensa e chapa,
refrigerador expositor, máq.
de crepe, assadeira p/
espetinho é brindes. R$
2.000,00. Aceita-se proposta
de pgto. Tr.: 9975-1416 ou

635-4505 c/ Alex.

EQUIPAMENTOS
PARAPENTE - vende-se,
velame, rádio, bota,
capacete, macacão. R$
1.600,00. Tr.: (47) 332-
2010.

EQUIPAMENTOS TEXTEIS -

vende-se máquina de costura
• (overloque e cobertura),
máquinas de cortar fio e

debrum, mesa p/ estamparia
e placas térmicas, mesas

para corte, prateleiras e

bancos. Tr: 370-7088

FILHOTE - vende-se, de

poodle, c/50 dias, purinho,

Acervo: 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
CFTV (Circuito Fechado de Televisão)
Monitoramento de Alarme

S

SEGURANÇA E TRANQUILIDADE
t'l1Ite4- tÚ�. ""� fÚ4- s� tÚs� tÚ 4U4-E� �

íI?�.� eM� etIM __� tÚs�Ú /luúúe

LACRE - vende-se, de latinha.
Tr.: 274-8620.

.

corte, modelo 8 polegadas de
faca, marca Nissin. Tr.: 372-
0339 a noite.PRESSORA - vende-se, HP

lo 2600. R$200,00. Tr: -

LAVA-LOUÇA - vende-se,
10-0383. Enxuta. Tr: 372-2562. MÁQUINA - vende-se, de

lavar roupa. Tr.: 9979-5137.

ELAS-vende-se, duas, de
'umínio, cl caixilho e vidro,
Il,aOalt x 1,5Iarg., semi
vaso R$350,00. Tr: 9134-
16.

MÁQUINAS - vende-se, 1

tupia superior copiadora da

Invicta, 1 plaina desengrossa
de 400ml. R$ 4.200,00 (as
duas). Tr.: 9132-4454.

MÁQUINA DE LAVAR -

vende-se automática, 5kg,
Cônsul. Tr: 275-2768.

MÁQUINA DE LAVAR -

.MÁQUINA - vende-se, de vende-se, elétrolux, seminova,
corte, marca Fioravante modelo LE 750. Tr.: 276-

(disco). Tr.: 372-0339 a noite. 3456. Valor à combinar.

MÁQUINA - vende-se, de MÁQUINA DE LAVAR -

Motorola V120T
li,
l.

No Menu 100

p.R$ 99,00 r..n..n iO'ou 1+9 de R$ 9,90 nvIIr"ç
No Pronto T

-,

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

I, I
r:

.8
�
.,.

s
'"
s:

'"

Vendas a pr�zo somente com cheque �
l!

�Vt�al. Floriano Peixoto, 103· Centro· em frenle ao Bradesco 273·0888 �

\IARAGÜAD� SUL?
�04. . .. ê�'rirm' .� Ô��Mafra

CORREIO DO POVO 11

Bobinas e Folhás 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'

vende-se, Wanke + centrífuga,
plena, por apenas R$ 550,00.
Tr.: 9135-4640.

o
c
'"

E
-::l

.g:
$a
-l!

§

MESA - vende-se, cl 6 MICROSISTEM - vende-se,
cadeiras. Tr.: 9979-5137. novo, c/CD e OVO, 2.200W.

R$ 600,00. Tr.: 370-6719.
MESA SINUCA - vende-se,
grande, oficial para clube. R$
500,00. Tr.: 276-3456

MOTOR - vende-se, de

centrífuga. Tr.: 373-3787.

MESA PING-PONG - vende- MÓVEIS - vende-se, pI loja,
estilo moderno, balcões,
prateleiras, provadores e

vitrine expostos na própria
loja. Tr.: 275-0405.

i fOTOCOPlAf?ORAS -IMPRESSORAS i se em ótimo estado. R$ 371-·
- MATERIAIS DE CONSUMO 7398.

- ASSISTÊNCIA TtCNlCA

:276-34171
.....�.de.IIlIlII.:.�.5:V1I.I.IItvI:.JaIl"'·.�.�.:.sc ..

:

E
8

MICROONDAS - vende-se,
em ótimo estado. R$220,00.
Tr: 276-0858.

,
NOTEBOOK - vende-se,

e ,serv.
... iços da região..

" /

:ée.com.br

Rua João, . anlnscheckl 293 '_ Seda 02

Nova Brasilía Jaraguá do Sul - se

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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LASSI

AutMlica PIzza Paulistana

Forno à Lenha

Toshiba, satélite, 650 mhz e

40gb. Tr.: 9131-2157.

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

PALMEIRAS - vende-se,
mudas de palmeiras real. Tr.:
370-2461.

PANELAS - vende-se, jogo de

panelas de vidro, 5 peças,
marcaVision. Tr.: 9901-4179
ou 8803-9109 ou 276-0340.

POLlTRIZ - vende-se, semi

automática, cl satélite, pI
mármores e granitos. Fundição
Guarani Ltda. Tr.: (47) 332-
2010.

POLTRONA PI BEBÊ -

compra-se p/ amamentar no
quarto. rr.: 376-2936.

VIDRAÇARIA
Arte Vidros

POLTRONA PI BEBÊ -

Compra-se pi carro. Tr: 276-
0031 cl Rosélia.

PONTO DE ENTREGA - vende

se, no Shopping Breithaupt.
Tr.: 373-1073 ou 9973-
8959.

ROLLER - vende-se nQ'36/37,
azul. R$ 30.000,00. Tr: 371-

,

7398 cl Eduardo.

ROUPA INFANTIL - vende-se.
Tr.: 373-3787.

TECLADO - vende-se Cássio
CTK 100. R$ 150,00. Tr: 275-
3282 cl Caroline ou 275-
2939 c/ Inês.'

TECLADO - vende-se, Cássio
770. R$500,00. Tr.: 9975-
0045.

I * saneas
"I * Meia Cana

,
"Rebaixo

I * Forro
,

* Acabamentos de gesso :
i * Consertos i

I "Õ;ç�mento �em com.pr.
o

..

m

..

iSSO

..

,.
!

�J1I_aaJjll

Rua Exp. Cabo Harty Hadflch. 8J 1 • Centro

(p,óx, SupermércadoAngelonl)
Fone: (47) 275-(>464 - Jaraguá do Sul - SC

TOCA FITAS - vende-se,
Pionner, digital. R$50,00. Tr:
276-0196.

TORNO MECÂNICO - vende
se Nardini. R$ 12.000,00.Tr:
9972-8433.

TRAILLER - vende-se todo

equipado para lanches e

cachorro quente, bom ponto.e
clientela formada, venda por
motivo de mudança. Terreno
cl 700.00m2, aluguel barato.
R$ 6.000,00. Tr: 371-9086
ou 9135-2230 cl Sr. Gil.

TV - vende-se 5 polegadas, a
cores, entrada p/ rádio e

videogame, semi-nova. R$
!

350,00 ou troca-se por celular
até R$150,00 de cartão. Tr.:
370-2849.

TV - compra-se, 20', em

perfeito estado. Tr.: 9991-2356.

FAÇA SI/II FESTA COM DJ'S:

CHenrique e (Heryksen

Henríoue: 371-4335/9116-3391
Heryksen: 370-1942

VENDE-SE - dois vestidos, de
prenda, manequim 36/38,
sendo 1 verde e outro azul.
Valor à combinar. Tr: 371-
1867 res. - 275-8033 comI.
ou 9118-0256.

VENDE-SE - caixa amplificada
da Yamaha, c/lO saídas e

entradas, semi-nova.

R$300,00. Tr: 276-0858.

VESTIDO - vende-se, de

prenda, verde. Tr: 371-5270
noite ou 371-5042 comI.

VESTIDO - vende-se, de

prenda, verde musgo c;'bege
+ armação e bombachinha. R$
150,00. Tr.: 273-1613 ou

9135-1723.

VIDEOCASSETE - vende-se,
Phillips, semi-novo. R$

& Arquitetura
Topografia

.. Medição de terra
- Desmembramento
- Regularização de medidas
- Projeto e execução
(residencial, comercial" etc.)
- Reformas em geral
- Paisagismo

370-7611/9911-2525
Wolter Marquard1. 744 SL 5

• PLAVSTATION 2

'XBQX
• PLAYSTATION ONE
'OAEAMCAST
• NINTENDO 64
• GAME BOV COLOR
• GAME BOV)lDVANCE
• NINTENDO GAMe CUBe

200,00. Tr.: 9975-0045.,

VIDEOGAME - vende-se,
Super Nintendo, ótimo estado.
R$80,00. Tr: 370-7310.

VIDEOGAME - vende-se,
ótimo estado. Tr: 371-7398

VIDEOGAME - vende-se, 2

controles, 10 jogos, ou troca-se
por parabólica. Tr: 371-2660.

VIDEOGAME .: vende-se,
Dreamcast, c/2 contr. e 3 jogos.
R$350,00. Tratar: 376-2206.

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station 2, totalmente

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

VIDEOGAME - vende-se, Play
Statlon, cl 2 controles, 3

jogos. R$ 250,00. Tratar:
376-2206.

VIDEOGAME - vende-se,
Nintendo 64. Tr.: 371-1970.

VIDEOGAME - vende-se,
Nintendo 64. R$ 100,00. Tr.:
9131-8090.

· .""., .

Imovels

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

ALUGA-SE - procura-se casa el
2 qtos e demais dep., próx. Weg
II, até R$ 240,00. Tr.: 370-
5391.

ALUGA-SE - quarto el cozinha,
'mobiliado, próx. ao Senai. R$
100,00. Tr: 370-3561.

AMiZADE - vende-se, 120m2•
R$ 60.000,00. Ir: 371-9607.

BAL. CAMBORIU - vende-se ou

negocia-se, de madeira el
60m2, terreno 290m2, toda
murada. Tr.: 273-1774.

BARRA DO SUL - vende-se, em
alv., el 102m2, el 3'1qtos, sala,
eoz., bwc, ehurrasq., garagem
p/2 carros, próx. da praia. R$
26.500,00. Tr.: �74-8650 ou

9145-6822.

BARRA RIO MOLHA - aluga
se, próx. gruta, el 2 qtos. R$
250,00. Tr.: 371-3830 el
Leia.

Rua Jorge Czerniewicz, 400

CREDITO

UTILIZE SEU FGTS!! E saia do aluguel,
PARCELAS

QUINTA-FEIRA, 29 de abril de20 �

_R$ 10.000,00 ' R$ 110,00__
--R$ 20.000,00 R$ 220,00__
,_R$ 25.000,00 R$ 275,00_,_
_R$ 40.000,00 R$ 440,00__
_R$ 60.000,00 R$ 574,00__
_R$100.000,00 R$ 957,00__
_R$120.000,00 R$1149,Oo..__
Motos R$ 4.200,00 R$ 73,00

CASA - vende-se, mista, el
100m2• R$20.000,00 à vista
ou R$15.000,00 entro +

R$5.000,00 pare. Tr: 276-

0196.

COMPRA-5E - casa próx. do
centro. R$ 50.000,00, sendo
R$ 25.000,00 em dlnheiro e

R$ 25.000,00 em carro. Tr.:

370-1161.

ENSEADA - vende-se', de alv.,
el 95m2, seminova, terreno de

17,5x22,5. Tr.: 9102-7311.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se,
3 casas, sendo 2 alv. e 1 mista

el garagem. Tr.: 372-3277 el
Veroni.

ILHA DA FIGUEIRA - aluga-se,
casa mista el 02 qtos, sala,
cozinha, bwc, lavanderia. Rua

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

...

documentação em dia e IPT
pago. Tr: 9143-2517 c

Romilda.

POMERODE - troea-se 02 casas

terreno el 2.000m2, po
residência em Jaraguá. Aceito
carro no nego Tr.: 9124·3310
el Genival. �e
--------___.��
TRÊS RIOS DO NORTE-vend& Ü!
se, próx. frigorífico. Aceitas
casa em outro localidade, o

terreno, ou carro. R
30.000,00. Tu 9118-1082,

PLANETGAME
.. VENDAS *LOCAÇÃO • CONSERTOS EM GERAL

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
VíDEO GAMES ,CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAL. '

IMÓVEIS - compra-se imóveis
até R$ 28.000,00, preferência
na Ilha da Figueira, el

VENDE-SE - ou troca-se em I
Ubatuba por outra em Jaraguá I
Tr: 275-2130 ou 9138-3648cl i
Carlos.

\tENDE-SE - em Barra do Sul.

Tr: 376-0463 ou 9975-1372, ,

I

--�--------I
VENDE-SE - alv., cl 96m2, I

murada. Valor à combinar. TI:
'

370-2613 ou 9962-5795 cj
Anilda.

VENDE-5E - alv., 100m2, frente

Saia 00 aluguel aoquira
sua CASA própria...

30.000,00
,50.000,00
75.000,00
100.000,00
120.000,00
150.000,00
200.000,00

R$ 315,92 mensais

R$ 526,54 mensais

R$ 789,54 mensais

R$ 1.053,08 rnorrsa'is

R$ 1.263,70 rnerrsais

R$ 1.579,62 mensais

l�$ 2.106, 16 merrsais

CONSÓRCIO
RODOBENS ''{;;;��2-§�Zi��

I 122....6�3Repres.: Silver Serviços Ltda 4; 3
Rua João Januário Ayroso,80 sala 03

\ ,

Ligue e solicite a visita de um de nossos vendedores

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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RODOBEN;",
CONSÓRCIO

30.000,00 Parcela de R$ 315,92
50.000,00 Parcela de R$ 526,54
75.000,00 Parcela de R$ 78.9,54
100.000,00 Parcela de R$ 1053,08
120.000,00 Parcela de R$ 1263,70
150.000,00 Parcela de R$ 1579,02

ceito 200.000,00 Parcela de R$ 2106,16
m

.

!epres.: Paris Construções Ltda.�.
(47) 433-7000

�uaAbdon Batista, 121 - sala 1202 9978-1659
nde· e solicite a visita de um de nossos vendedores

e� / rua asfaltada, ótima
�ua, alização, el lage, escritura,
3cl .ox.eseola e posto de saúde.

1.374-5444.

lUI. �lALALAU -vende-se, em alv.,
2, '/150m2 + garagem +
-

11pendêneias, el lote de
2, !ôOOm2, em ponto comercial,

�r: ox, Sociedade Vieirense. R$
cl snoo.oo. rr.: 371-9992 el

�lia.

lte !lA LENZI- vende-se ou troea

por chácara. Tr: 371-3132.

IlUGA-SE -no calçadão,
�ecável, cl 2 suítes + 1 dorm.
I/ sacada· e demais
�pendêneias. R$550,00. Tr:

125·0006 ou 9962-8154.

ILUGA-SE quitinetes
mobiliadas, entrada da APAE,
�óx,WEG II. Tr: 370-3561 el
�IOprietária.

IlUGA-SE no Cond.

�esideneial Concórdia, nas

�uas Termais de Piratuba. Tr:
l72·3192.

tOMPRA-SE - apartamento de
até R$ 40.000,00. Tr: 9122-
1830 ou 9135-5854.

toMPRA-5E - apartamento até

!$30.000,00. Pago à vista. Tr.:
l76-0114 comI.

PROCURA-5E - moças pI dividir
'Pto, 32 andar, próx. Weg I,
�uarto individual, ensolarado.
�$200,00. Livre de condomínio
eágua. Tr.: 371-3369.

PROCURA-5E - moças pI dividir
apto. Tr.: 9912-5609 el
Iracema.

PROCURA-SE - moças ou

��a2es pI dividir apto. Tr.: 371-
""71 após 14hs

:UITINETE - vende-se. Rua
IqUimedes Dantas. Valor a

combinar. Tr.: 371-1947 el
Isolete.

SÃO LUIZ - aluga-se, el 3 dorm.
Rua Francisco Hruseha, próx. ao
CAIC. Tr.: 370-2365 ou 9953-
6121 el Aleimar.

SCHROEDER - vende-se, centro,
comercial e residencial, valor a
combinar. Tr: 9133-3476. Creei
3476

TROCA-5E - terreno C/364m2,
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, el 1 suíte + 2 dorm.,
churrasqueira. Tr: 372-3235.

VENDE-SE - el 2 qtos, no

Condomínio Amizade.'
R$42.000,00. Tr: 276-3321.

VILA NOVA - vende-se, el 2
dorm. Res. Jardim das Mercedes.
Entr. R$ 27.000,00 (negociável)
+ 62x R$ 332,00. Tr.:9902-
1178 el Cláudia

BAEPENDI - vende-se, ao lado

posto Baker, el 375n2, el casa
mista toda reformada, cl 3 qtos,
garagem e demais dep., cl
escritura. R$ 42.000,00 à vista.
Tr.: 9137-5573.

CHICO DE PAULA - vende-se, el
1.134 m2, anexo ao Lot.
Firense (Mareatto), ótimo pi ser
adquirido por 2 famílias. R$
17.000,00 (facilita-se). Tr.: 372-
3922 ou 91224198 el Walter
"cRECI 9238.

CORUPÁ vende-se,
1.699,65m2, esquina cl
floricultura Manke. R$
65.000,00. Tr.: 375-2194.

CZERNIEWICZ - vende-se, cl
556m2• Tr.: 275-4118.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se,
Lot. Divinópolis, el 395m2,
ótima localização, pronto pI
construir, 15x26,34. R$

20,000,00. rr.: 372-3922 ou

91224198 el Walter CRECI
9238

LOT. CAMPOSAMPIERO II -

vende-se, lote el 900m2, ótima
topografia. R$ 15.000,00 entro

+ pare. Tr. 275-3070. CRECI
8950.

ALUGA-SE - tenho pI alugar
sala comI., bem localizada. Tr.:
371-3132

ALUGA-SE - lanchonete e

pesque-pague em Garibaldi. Tr.:
370-1454 ou 9973-3252.

ANA PAULA - vende-se,
lanchonete e sorveteria. Tr.:
370-5015 ou 9118-5474.

CENTRO - vende-se ou trocas-e

por casa. Tr: (011) 6976-9448.

GALPÃO - vende-se, pré
moldado, 13x10, el 6m de pé
direito, pronto pI montar. Tr.:
9975-0208

LANCHONETE - vende-se, em
Santa Luzia, el freguesia
formada. Tr.: 274-8299 el
Leandro.

LANCHONETE - vende-se, el
assados de carne, clientela

pronta Rua Getúlio Vargas, 600.
Tr.: 9992-7862.

REVISTARIA - vende-se, el
Conveniências. Tr.: 276-0413
ou (41) 9123-2997 cl Júlio.

VILA LALAU - aluga-se sala
comercial. Tr: 371-3132.

VENDE-SE - vende-se 2
sorveterias el lanchonete, 1 na

Marechal e outra no Bairro Ana
Paula. Tr: 370-5015.

II

Preço de ocasião p/pgto à vista perímetro Urbano el
R$187.000,00. Aceita-se 21.200m2• Tr: 370-5015.

proposta.Tr: 370-8563.

VENDE-SE - local pronto pI
residir cl 147.500m2, a 18km
do centro. Com 1 casa, 3lagoas,
3 bananeiras, 3 nascentes de

água, farta pastagem, 6 vacas

gersey PO. Tr. 9952-1267.

VENDE-SE - Chácara no

VENDE-SE-próx. Amizade. Tr.:
9975-2526.

VENDE-SE - chácara no

perímetro urbano,
21.200m2, el casa de

200m2, 2 córregos e

cachoeira. Tr.: 370-5015 ou

9118�5474

empregos
Jardinagem Bt

Paisagismo.

NEREU RAMOS - vende-se,
540m2, casa mista. R$
15.000,00. Tr.: 275-2522.

PiÇARRAS - vende-se, próx.
Candeias, el 400m2.

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

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

372-1395.

CORUPÁ - vende-se, el
62.000m2, cl casa mista, 1
rancho el lagoa, cercado el
árvores frutíferas e 1 ribeirão
nos fundos, a 33km do centro

de Jguá. R$ 50.000,00. Tr.:
371-0293 ou 370-9574 após
18hs.

RIO CERRO II-vende-se, el ±
4.800m2, el chalé estilo alpino,
riacho, 5.000 pés de palmeiras
real. Aceita-se troca por
automóvel ou imóvel. Tr.: 372-

3235,el Ramos.

RIO MOLHA - To maluco!!!
vendo ume, linda área de
20.000 m2, dentro de um

condomínio residencial

ecológico, cl terreno de

3.000,00m2, pronto pI
construir, com árvores

frutíferas, nativas, riacho e

nascente. Escritura·
desmembrada e toda

legalizada. De R$60.000,00
por R$35.000,00 a vista, ou

financio cl 60% de entrada e

saldo corrigido. Visite o site:

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

VENDE-SE - um canto do

paraíso, el 40.850m2, à 6km
do centro, acesso todo

asfaltado, el toda infra
estrutura. Visite nosso site

www.sitiobarulhodagua.ejb.net.

CONSÓRCIO - vendedoresías),
com experiência na área
externa pI Jaraguá do Sul e

região. Ótima remuneração. Tr:
371-8153.

EMPREGADA - precisa-se cl
referências pI trabalhar em SP

por 8 meses e depois em

Corupá, é necessário gostar de
animais. R$ 400,00, registro
em carteira. Tr.: (11) 4043-
5512 el Beti ou Paulo.

GUITARRISTA - procura
membros pI montar banda de
rock. Tr.: 370-5219 após 18hs.

PRECISA-SE - de .rnoças pI
fazer serviços domésticos e

cuidar de crianças, que possa
pernoitar, el referência. Tr.:
9993-5433 el Lueiana.

PRECISA-SE - de moças pI
revender roupas de SP. Tr.:

275-2979.

REPRESENTANTE - procura-se,
atende Jaraguá do Sul e região.
Tr.: 9112-3947.

VENDEDOR - precisa-se pI
atuar na área de produtos
orgânicos. Tr.: 376-1396.

VENDEDOR - procura-se, el

cj Marcos.

experiência, pI mármores,
granitos e pedras. Residente

-c em Jaraguá. Tr.: (47) 332-2010.

DIARISTA - ofereço-me pI
trabalhar, el referências. Tr.:
376-1306.

FOTÓGRAFA - profissional, 15
anos de exp., se oferece pI
trabalhar em estúdio, books,
casamentos e eventos em

geral. Tr.: 371-6238 el Andréia.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar na
área Têxtil. Estou cursando a

faculdade de Moda. Tr.: 9973-
5404

•

OFEREÇO-ME - pi trabalhar
como diarista, mensalista. Tr:
9104-2128.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
com Serviços Gerais como

ESTAMOS
I

SELECIONANDO

Jovens de ambos os sexos,
com ou sem experiência

profissional
e 2º grau completo.

Interessados devem comparecer:

na Rua João Marcatto, 147 - Centro -

Jaraguâ do Sul

RIO MOLHA - TO MALUCO.

vende-se, linda área el
20.000m2, el ter. de 3.000m2,
pronto pI construir, el
escritura desmembrada dentro
de um eond. ecológico e

residencial, el 80% de mata

nativa, secundária, frente pI
riacho, acesso asfaltado, próx.
Gruta. De R$ 60.000,00 por
R$ 35.000,00. Aceito

proposta. Ver stte

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

RIO MOLHA - vende-se, el
969.480m2, escriturado.

R$150.000,00. Aceita-se casa

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

RIO DOS CEDROS - vende-se 2,
el 380m2, cada, valor à

combinar. Tr: 370-4508.

SANTA LUZIA - vende-se, 5

terrenos el 420m2 cada,
centro. Pronto pI construir, el
escritura. Financia-se. R$
7.500,00 cada. Tr.: 275-2335.

SCHROEDER - vende-se, prox.
Marisol. R$ 13.000,00. Tratar:
374-1117 ou 9975-0117.

,

VENDE-SE - c/ 76 margas, na
Tifa dos Húngaros - Jguá 84,
casa el 3 qtos, sala. copa, eoz.,
lav., bwe, 2 galpões el engenho I

de melado, el nascente de

água. Tratar: 273.-1660.

VENDE-SE - na praia de

Ubatuba, pronto pI construir.
Tr: 376-0632.

VENDE-SE - comercial,
condomínio centro, el 3.900m2,
totalmente aproveitáveis.
Tratar: 275-3070. Creci 8950. I

VILA LALAU - vende-se, na R.
Alberto Santos Dumont,. 729,
entre a Marisol e a WEG, el
640m2, el meia água nos

fundos. R$55.000,00. Tratar:
370-1787.

VILA LALAU - vende-se, cl
1600m2, el casa alv. 150m2 +

garagem e dep., em ponto
comercial, próx. Sociedade
Vieirense. R$ 235.000,00. Tr.:
371-9992 el Spézia.

VILA LENZI - vende-se, el
591m2, el casa alv. 70m2 +

varanda 35m2 + rancho 20m2,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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REPRESENTANTE:

(l)SESC
Distribuidora precisa de

representantes d experiência
e veículo próprio.

SERViÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
CENTRO DE ATIVIDADES DE JARAGUÁ DO SUL

I joinville,
I Jaragu<Í do Sul,

Mafra I Sao Bento do Sul

VOCÊ NÃO PODE FICAR DE FORA DESSA••.

Tratar: (47) 3027-6300

limpeza de lotes e caixas d'

água. Tr.: 370-6719No SESC Jaraguá do Sul, tem aulas personalizadas com profissionais

especializados, venha conferir!

PERSONAL TRAINNER

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
todos os dias meio período, ou
segunda, terça e quinta -feira,
o dia todo. Tr: 370-5491 após
18:00 hs.

Esta atividade promove uma melhoria na qualidade de vida, um maior

ganho de resistência, melhoria na fleXibilidade e combate a flacidez.

Você que não gosta de academia agitada e gosta de um pouco mais de

privacidade, tem que vir e conferir as aulas de Personal Trainner.

Atendimento para todasas idades "Inclusive pra crianças".
,

Agende uma aula experimental, sem compromisso.

iua Preso Epitácio Pessoa, 1273 - Centro - www.sesc-sc.com.br I e-mail: cajaraguadosul@sesc-sc.com.b
Fone/Fax: 371-8930 - Fone: (47) 371-9177

r
-\_ [iláce rJfYI'!)(f

, Distribuidora de Cosméttcos:

't,(}1ún·dei cj(;01;O,SJ * ç)OUUlnlJj

Fone: 371-6110
9905-2653

VI·. A
1·��'U.1Al;U. eu MA..""llPn[..�çÃ()

fone: 275-1450
t\v. �Ia.r. Deodoro (la Fonseca, 491
..I. OI . Centro - Jura.guá ,lo Sul

�
,-WiW,

Medicamentos em geral
ManlpulaçJo de' fórmulas médicJs

Fisioterápicos e
'

Cosméticos mim/pulados

Fone: 371-8298 .

OFEREÇO-ME - pI passar
roupa ou serviços gerais nas

escolas do estado. Tr: 370-
5491 após 17:00hrs.

OFEREÇO-ME - pI fazer

limpezas de lotes e caixas

d'água. Tr.: 370-6719.

Setor de Lazer: 371-8930 R. 203

Saiba emagruer sem
parar de comer.

Conhega ° programâ

DISCIPLINA
AliMENTAR

Arrerrria
Infor",as:ões: 997)-3814formação dos eritrócitos. Apesar de essa vitamina estar

presente em diversos alimentos (tais como laticínios e ovos), .

para que ela possa ser absorvldano intestino deve existir
uma substância produzida pelo estômago denominada fator
intrfnseco. A deficiência genética do fator intrfnseco produz
a anemia perniciosa; outras moléstias que impedem a

correta absorção da vitamina B12 (síndromes da má

absorção, doença de Crohn, etc) geram um tipo de anemia
denominada megaloblástica. As hemácias têm uma vida
média ativa de 120 dias: após esse tempo, são capturadas
por órgãos como o baço, o fígado ou a medula óssea,
encarregados de sua destruição. Nas pessoas que sofrem de
certas doenças genéticas, os eritrócitos apresentam
fragilidade excessiva ou alguma outra alteração que os

torna vulneráveis. Quando a medula óssea .não é capaz de

compensar essa destruição acelerada de glóbulos
vermelhos, ocorre uma anemia classificada como

hemolftica. As infecções, os fármacos, as deficiências
genéticas e as doenças auto-imunes podem produzir anemias
hemolíticas.

.\

SINTOMAS
Quando a anemia é moderadamente grave, os sinais e

sintomas incluem palidez da pele e das mucosas (lábios,
conjuntivas, gengivas, etc), fadiga, fraqueza, desmaios, dor
de cabeça, dificuldades' respiratórias (falta de fôleço),
formigamento nos pés e nas mãos etaquicardia.
TRATAMENTOS
Quando a causa é uma deficiência nutricional, é! anemia

pode se reverter com uma dieta adequada ou com o uso do
suplemento necessário. Quando ocorrer ·uma forte
hemorragia, deve-se realizar uma transfusão e localizar sua
origem para solucionar o problema. Nos casos provenientes
de alterações genéticas, trata-se de evitar a crise de anemia
e controlar os sintomas.

- GINECOLOGIA -

.l}aIaJri
caM/SC 1242· TEGO 030/79

HaWitaçio SOBIlACIL 1.019DESCRIÇÃO
É a falta de capacidade da hemácia de fornecer oxigênio'
suficiente aos tecidos, seja pela redução do seu tamanho, do
número ou da quantidade de hemoglobina transportada.
Simultaneamente, ocorre um transporte inadequado de
dióxido de carbono (substância de detrito do metabolismo
celular) dos tecidos até os alvéolos pulmonares. A

hemoglobina é uma hemeproteína (proteína unida a um grupo
químico de estrutura muito especial denominado heme)
encarregada de transportar o oxigênio e o dióxido de
carbono .

.

CAUSAS
Via de regra, a anemia ocorre por deficiências na formação
da hemácia ou e'ritrócito na medula óssea por excessiva

destruição ou perda dos glóbulos vermelhos. Existem 400

tipos de anemia e diversos fatores que a provocam. A

produção de glóbulos vermelhos é um processo complexo que

requer a presença de-fatores nutricionais (vitamina C, B2 e

B12, ácido fálico, ferro, cobre, aminoácidos) e hormonais (a

eritropoietina, hormônio liberado pelos rins). Quando a dieta
de uma pessoa não contém a quantidade suficiente desses

nutrientes, a formação de eritrócitos pode diminuir, não só na
sua quantidade mas também no seu tamanho. A deficiência de

ferro, que pode ser observada em mulheres em idade fértil
com excessiva perpa de sangue durante os perfodos
menstruais, gera glóbulos com menor quantidade de
hemoglobina e, por conseguinte, de menor tamanho (anemia
ferropênica microcítica). A vitamina B 12 é essencial para a

Vídeo-cirurgia,
Menopausa - Prevenção
do Câncer, Endometriose
RlIa: GllilI""nt( W."se, 50 - SI. 406

Fone: 370-1705
somata@lJctuno.c:nJ1l.br' � ]amsuá ,lo S,"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



�.+i CORREIO DO POVO CLASSIMajs QUINTA-FEIRA, 29 de abril de 2004

Quitéria Tamanini Vieira Peres
Juíza de Direito

ESTADO DESANTACATARINA/ PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul / 2ª Vara Cível
Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila
Nova, CEP 89259-300, Jaraguá do Sul - SC.
Juiz (a) de Direito: Quitéria Tamanini Vieria Peres

Escrivã(o) Judicial: Ana Lúcia Rozza
EDITAL DE CITAÇÃO - MONITÓRIA - COM PRAZO
DE 20 (VINTE) DIAS
Espécie e Número do Processo: Ação Monitória,
036.02.005112-9
Autor: Gráfica e Editora Correio do Povo Ltda.
Réu: Ênio Padilha
Cítando(a)(s): Autor: Gráfica e Editora Correio do
Povo Ltda., com endereço à Rua Walter Marquardt,
1180 - CEP 89250-000 - Jaraguá do Sul - SC
Réu: Ênio Padilha, com endereço à Rua Levinus

.

Krause, 670 - CEP 89250-000 - Jaraguá do Sul
SC

Valor do Débito / Descrição dQ(s) Bem(ns): R$
10.257,75. Data do Cálculo: 28/08/2002.
Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima
identificada(s), atualmente em local incerto ou não
sabido fica(m) ciente(s) de que, neste' Juízo de

Direito, tramitam os autos do processo epigrafado,
bem como CITADA(S) para efetuar(em) o pagamento
do montante exigido ou a entrega da coisa
reclamada ou oferecer(em) embargos, em 15

(quinze) dias, contados do transcurso do prazo
deste edital. Em caso de cumprimento ficará o réu
isento do pagamento de custas e honorários
advocatícios (art. 1.102-c, parágrafo 1º, do CPC).
ADVERTÊNCIA: Não sendo oferecidos os embargos
no prazo marcado constiruir-se-á deeleno direito,
o título executivo juciail (art. 1.102-c, do CPC),
convertendo-se o mandado judicial em mandado
executivo e prosseguindo-se na forma prevista no

Livro II, TItulo II, Capítulos II e IV do CPC. E, para
que chegue ao conhecimento de todos, partes e

terceiros, foi expedido o presente edital, o qual
será afixado no local de costume e publicado na

forma da lei.

Comarca de Jaraguá do Sul (SC), 22 de março de
2004.

'ATalel
para eles,:!.,;elas e casais

.

MORENO CLARO, !
1,83 ali .. 75kg, 25 ANOS'I
9131-1231 i

,-----

graficacp@terra.com.br

i···········Pousada·DreichenoAr············
I com acompanhantes
! �n você od4 CtIHlartdo dI! fieAr em (!f1�a sem t:ornJlllnl�1 lI,mlll;

i con""o, "o'u ,,"u.ada com linda, aeorn""nh.nt.. 24· "lO
i ao .ou di,,,",, T ,mo. �..ço. acmível, o auto af.ndlm,nfo,
i Tudo �.t<l f�vo"",,, a voe. cli.nfa. Também .f.nd.mM l1ot61.,

1275-0052 Iflofél.. ,e,ldônCIQ·'273_1174

Anuncie aqui!
371-1919

PREVINA·SE
Use Camisinha

Eduarda, 19 anos,
morena bronzeada;
dos olhos verdes e

corpo escultura/.
Atende hotel,

motel e residência.

91i;S�.4J051 L J

PREVINA·SE
Use Camisinha

Duas mulheres se at'aridatJtlo
•

•
só para você.

...

• .** lt •• ,..*lt
•

Jaratuá do Sul
PREVINA·SE
Use Camisinha

19117-0497'---------'
-----------

�_ .. _----_. _._-_.. ------._._--_.�

LOIRO - OLHOS VERDES
Stefenen c CarolMARCOSPREVINA·SE

Use Camisinha
PREVINA·SE
Use Camisinha

Anuncie aqui!
371-1919

Anuncie aqui!
371-1919

'lnlcianlc, someete para
muíhercs

9143-7678
Das 8hs.s 121>s c 22"s à Ih
.................................................. _ .

,

IAnUnCie aqunl
'!
371-1919

i
PREVINA-SE
Use Camisinha

...................................... , " 1 , J

PREVINA-SE
Use Camisinha

.............._ ......_ .. _ .. _ ........ '-------------._-,

Anuncie aqui!
371-1919

9963-5544
Atendemos Motéis, a domicfllo e temOS toco1
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PRAZO - REVISÕES, TRANSFER�N€IAS E TfTULOS NOVOS PODEM SER FEITOS ATÉ O DIA 5
I

,

ltimos dias para alistamento
leitora! movimenta cartório

UINTA-FEIRA, 29 de abril de 2004

o

rmino do prazo para
eleitoral,

�sões e transferência de

ruos no próximo dia 5

! gerado um aumento

scente de pessoas n9
elei toraI do

de

Segundo a chefe de

ório, Maria da Graça
rrea da Silva, não foi

ento para verificar o

imero de atendimentos

ilizados até o momento,
as a procura tem sido
mde, "Estamos fa
Indo muitos títulos

wos para pessoas entre

le 18 anos, algo que nos

lamou a a�enção",
alta.
Em função disso,
ia acredita que haverá

'

acréscimo de aproxi
Idamente mil eleitores

César Junkes

Cartório ficará em plantão nos dias 10 e 2 de maio
na Comarca, que além de com o serviço militar. No
Guaramirim atende os ,caso de transferências e

municípios de Massaran- revisões, os eleitores
duba e Schroeder, devem ter em mãos o

Para maiores de 18 titulo antigo, identidad� e

anos retirarem o primeiro comprovante de resi-

titulo, a chefe de cartório dência. As transferências
informa que é necessário

apresentar identidade e

certificado de estar quite

só poderão ser feitas para
eleitores que residam há,
pelo menos, três meses no

município. Os portadores
de deficiência também
terão até o dia 5 para
solicitar a transferência

para uma Seção Especial.
A eleitora Terezinha da

Cruz Wo�ciewski, que
reside há três anos em

Guaramirim, esteve na

última sexta-feira fazendo

a transferência do título.

''Aproveitei as férias do
trabalho para fazer d titulo,
pois só agora tive tempo",
comenta.

Para atenuar as filas e

atender eleitores com

pouco tempo disponível,
o cartório estará de

plantão nos dias l° e 2 de

maio, das 8 às 12 e das 14
às 17 horas. Em Jaraguá
do Sul, o cartório eleitoral
atenderá no feriado das 13

.

às 19 horas. As eleições
municipais ocorrem dia 3

de outubro.

(CAROLINA TOMASELLI)

eunião entre Corretores de Imóveismobiliza classe emJS
jARAGuA DO SUL -

a reunião realizada na

ite de segunda-feira no

Sebastian Flat marcou
Itlcontro dos corretores

imóveis de Jaraguá do

,delegados e diretores
classe. O presidente do

leci/SC (Conselho Re

nal de Corretores de
weis de Santa Cata

a), Gilmar dos Santos

'convidado para pales
r e esdarecer dúvidas
ore a atuação dos
fissionais. De acordo
Iti Santos há uma

nfusão por parte da

ciedade, que entende que
quer pessoa está apta
agenciar uma venda.
iUndo ele a interme
alão é de responsa
Irdade do corretor e é
eciso esclarecer isto. A
Itir de novembro o

Itetor de imóveis terá
se adequar as novas leis.
profissional de

�etagem terá que ter no

lescritório identificado'
1lie e sobrenome, para

• � • Alexandr� Buqn
Na reumao foram esclarecidas dúvidas da categoria

que o cliente saiba que se

trata de escritório de
corretor de imóveis e não

da imobiliária pro
priamente dita", explica. O
motivo da alteração,'
segundo ele, é que em

alguns casos o cliente não

sabe se recorre ao pro
fissional ou a empresa.
"Para evitar falsos pro
fissionais que anoitecem

,
mas não amanhecem", cita.

O presidente do

Creci/SC está percorrendo
as principais regiões do

Estado para reforçar a

idéia e divulgar outras

normas anunciadas. Como
a que está relacionada com
a divulgação de venda e

aluguel de imóveis. Se

gundo a presidente da

Associação das Imo

biliárias de Jaraguá do Sul,
Dalma Salai, de acordo
com as novas regras da
classe um imóvel não pode
ser divulgado em site,
'jornal ou rádio se estiver

sendo negociado com

duas imobiliárias. "Seria

uma questão de segurança
para o cliente e para o

corretor que detém a

informação a respeito do
imóvel. Se duas imobiliárias
estão vendendo o mesmo

imóvel, o cliente acaba

sendo prejudicado com a

concorrência. Por isso foi

estabelecido este critério

para que a comercialização
sej a mais organizada",
esclarece. A próxima
reunião entre a classe

acontecerá em Videira com
'"

,

os delegados que repas-
sarão as informações para
suas respectivas regiões.

Em Santa Catarina estão

registrados cerca de 6,6 mil

corretores e 1480 imobi

liárias, embora muitos desses

já não atuem mais no

'mercado. "Se a pessoa tem

um imóvel e quervender, isso
é completamente normal.
Mas quemnão é corretor, não

pode comercializar imóveis de
outros. Quem faz isso está

sujeito a penalizações sérias",'
finaliza o presidente doCreci/
Se. (CELlCE GIRARDI)

CORREIODOPOVO 7

FALECIMENTOS

Faleceu às 9:30 horas de 26/4 o senhor José
Castilho Pinto com idade de 89 anos, deixando
enlutados a esposa, seis filhos, gênros, noras, netos,
bisneto e demais parentes e amigos. O sepultamento
foi realizado no dia 27/4 às 10:00 horas, saíndo o

féretro da Capela Mortuária da Vila Lenzi seguindo
para o cemitério do Centro.

Faleceu à 7:20 horas. de 27/4 a senhora Irma

Magdalena Hoffmann Schneider com idade de 72

anos, deixando enlutados o esposo, três filhos, nora;
netos e demais parentes e amigos. O sepultamento foi
realizado dia 28/4 às 15:00 horas, saíndo o féretro da
sua residência, na Rua José Martins em Três Rio�
do Norte, seguindo para o Cemitério Três Rios do
Norte.

Faleceu à 6:00 horas de 28/4 a senhora Bernadete
Maria Gasda com idade de 53 anos, deixando
enlutados o esposo, um filho, uma filha, um gênro,
uma neta e demais parentes e amigos. O sepultamento
será realizado hoje às 9:00 horas, saíndo o féretro da

Capela Mortuária da Vila Lenzi seguindo para o

Cemitério de Chico de Paula.

ecimento

eobaldo

gedorn
de Theobaldo Hagedorn, ainda

falecimento,' agradece todas as

flores, coroas, telegramas e que
o até sua última morada.

peciais à equipe médico Dr. Luiz

eiras Gilmar Ferreira Terrez, Silvio

ir Gonçalves Franco, Acompanhante
,

ar Cláudio da Cumunidade Luterana

adas que compareceram ao féretrq e

Cecília e filho Loreno
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• ASSISTÊNCIA: ASSOCIADOS, FUNCIONÁRIOS E FAMILIARES DACDL PODERÃO FAZER ACORDO COM BENEFfclOS A r tis t a

Assistênciamédica ampliadaem
parceria entre Unimed e CDL

]ARAGuA DO SUL - Na

reunião mensal da CDL

(Câmara de Dirigentes
Lojistas) realizada ontem,
uma importante parceria
foi firmada entre a

entidade e a Unimed de

Jaraguá do Sul. O acordo

assinado entre o pre
sidente da Unimed,
Adernar Nardelli e o

presidente da CDL,
Sandro Moretti, possi
bilitará que associados,
funcionários e seus

dependentes possam
fazer �m plano de ,saúde
com valores dife

renciados.

De acordo com o

gerente geral da Unimed

em J araguá do Sul,
Davidson Gustavo Reif,
a exemplo de cidades

como Itajaí, Florianó
po'l is Blumenau e

Joinville, o município de

Jaraguá do Sul também

está firmando convênio

com a classe lojista.
"Quem for filiado a

CDL poderá fazer um

plano de saúde para toda

a família", conta. Se

gundo o gerente esta

parceria possibilita
desconto médio de 30%

com relação a tabela

normal dos planos de

Unimed apresenta parceria aos associados na reunião da CDL

pagamento nunca

ultrapassa os R$ 50,00
por proce-dimento e de

acordo com tabela de
,

valores da Unimed, que
são menores que os

procedimentos realizados
por custo particular. Nos
casos de internação não

há despesa. "Outro fator

que torna este plano
diferenciado é a carência,

saúde. A diferença ficará 'que é menor que nos

por conta da faixa etária,
do tipo de plano (esta-
dual ou nacional),
diferenciação da cober

tura (apartameri to ou

enfermaria) e da par

ticipação do contribuinte

no plano que se divide

em em três modalidades:

de 20%, 50% ou plano
sem participação. Enten
de-se por participação
um valor pago nos

procedimentos de con

sulta, exames e pronto
socorro, sendo que, este

convênios normais" ,

explica Davidson acres

centando que há também

uma bonificação adicional.
e desconto para todos os

associados conforme o'

número de participantes
neste convênio. Com esta

parceria a CDL fornece

mais um beneficio ao

associado, a Unimed

amplia o quadro de

clientes gerando assim

mais receitas para os

hospitais e poderão
oferecer mais recursos à

comunidade. Hoje cerca

de 50% da receita dos

hospitais vem do aten

dimento pelo SUS.

"Aumentando os aten

dimentos através do

plano de saúde o hospital
será beneficiado porque o

repasse da receita é maior

do que o praticado pelo
SUS, melhorando os

recursos aplicados e

repassados à comuni

dade" adiantaReif

O presidente da CDL,
Sandro Moretti concorda

com a afirmação do

gerente da Uriirned e

acrescenta, "a parceria é

interessante para todos. A

entidade terá mais um

parceiro, o associado será

beneficiado com um

plano de saúde com

valores abaixo da tabela

normal e para a Unimed

que ampliará seu leque de

clientes na cidade, que

hoje chega a 14 mil",

avalia.

Além da parceria fir

mada, a CDL está ela

borando um banco de

dados com informações
de pessoas interessadas

em trabalhar no comér

cio de J araguá do Sul.

"Temo s uma rotati

vidade de mão de obra

no comércio que está

sempre precisando de

pessoas com diferentes

qualificações. Estar�mos
'recrutando pessoas para

•

que quando um dos

associados precisarem
possam recorrer ao banco

de dados. E futuramente

natural no
]ARAGuA DO SUL

Elementos milenares

que acompanham a

trajetória humana des

de o começo da his

tória das civili-zações,
a fibra vegetal e a

argila compõem novas

transformações nas

mãos de um auto

didata.

Dar uma nova

destinação ao uso da

fibra da bananeira

como suporte a obje
tos criados à base de

cerâmica é a proposta
do artista plástico
An t

ô

n io Carlos Ma

chado. Após estudar

como a integração das

duas matérias-primas
poderia se concretizar,
Antônio Carlos chegou
a um recurso que dá

um sentido rústico e de

complementação. das

peças. O entrelaçado
das peças feitas em

barro, a partir da sua

fixação com as fibras,
es tá visível na ex

posição "Tramas", que
o artista mantém no

Espaço Cultural da

Biblioteca Padre Ele

mar Scheid, do Centro

Un iv e r s i tâ.r.io de Ja
raguá do Sul (U nerj),
até amanhã. "Escolhi o

CORREIODO POVO

utiliza

poderemos estabelecer

uma parceria com alguma
escola profissionalizante e

assim termos pessoal
pronto e habilitado para

quando precisar", destaca
Moretti. O lançamento do
banco de dados deverá
acontecer na próxima
semana.

fibr
artesanat
tema em função d
trabalho feito com

fibra da banana par
p r e n d er -

trançado - a peça e

cerâmica", explic
Machado. O acervo

composto por cerca d
25 obras, como aba

jures, vasos e jarros
além de quatro peça
representando "Pé"

"Rosto", "Más-cara"
"Mandala". "Em

gU!I1as, a fibra

bananeira é só u

detalhe, em outras,

objeto de cerâmica

quase todo revestid

por esse material"

destaca O ceramista

que iniciou esse ano

trabalho de expe

rimentação com

fibra da bananeira

Machado está en

volvido há mais de 2'1

anos com a arte e

cerâmica. Esta é a su

terceira exposição n

Unerj. A apresentaçã
de peças utilizando

fibra da

porém, é inédita.

exposição pode se

visitada na Bibliotec

Padre Elemar Scheid,
das 8 às 22 horas, at'

amanhã.

(CG)

{}tavio I>ernarchi
Presidente

EDITALpE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL

'ORDINÁRIA

O Presidente da Associação Húngara de Jaraguá
do Sul convoca todos os sócios para

Participarem da Assembléia Geral Ordinária que
será realizada no dia 08 de maio de 2004-04 ás 14:

00 horas em primeira convocação, com o quorum
qualificado e ás 14:30 horas em segunda e última

convocação, com qualquer número de associado;
presentes, na sede da Associação Húngara de Jaragua
dos UL ,

sito a Estrada Garibaldi, antiga Escola
Freimundo Keiser na cidade de Jaraguá do Sul, com
a seguinte ordem do dia.

l.Eleição da Diretoria para o biênio 2004/2006
2.0utros assuntos de interesse geral.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I PUBLICAÇÃO LEGAL

d

PUBLICAÇÃO PARA RENOVAÇÃO
LICENÇA AMBIENTAL

OPERAÇÃO (lAO)

tr

)S A Duas Rodas Industrial Ltda. comunica que requereu à

Fundação do Meio Ambiente - FATMA licenciamento

ambiental para o empreendimento Licença Ambiental de

Operação (LAO), atividade de coleta e tratamento de

resíduos sólidos orqânlcos, com localização no município

de São João do Itaperiú /SC, Estrada Santo Antônio.

O prazo de impugnação junto a FATMA é de 20 (vinte) dias

corridos a partir da data desta publicação e o licenciamento

será concedido se atendidaa legislação ambiental.

a, Duas Rodas
Industrial

PUBLICAÇÃO LEGAL

li PUBLICAÇÃO PARA RENOVAÇÃO
liCENÇA AMBIENTAL

OPERAÇÃO (lAO)

A Duas Rodas Industrial Ltda. comunica que requereu à

FUndação do Meio Ambiente - FATMA licenciamento

ambiental para o empreendimento Licença Ambiental de

Operação (LAO), atividade Indústria Alimentícia, com

localização no município de Jaraguá do Sul / SC, Rua
l

Rodolfo Hufenüssler, 755.

O prazo de impugnação junto a FATMA é de 20 (vinte) dias

corridos a parti r da data desta publ icação e o licenciamento

será concedido se atendida a legislação ambiental.

Duas Rodas
Industrial

----_.-------

PUBLICAÇAO LEGAL

PUBLICAÇÃO PARA RENOVAÇÃO
liCENÇA AMBIENTAL
OPERAÇÃO (lAO)

A Duas Rodas Industrial Ltda. comunica que requereu à

Fundação do Meio Ambiente - FATMA licenciamento

ambiental para o empreendimento Licença Ambiental de

Operação (LAO), atividade de coleta e tratamento de

resíduos sólidos orgânicos, com localização no município

de Guaramirim / SC, Estrada do Sul, Km 13, Bairro

Brü bertahal.

O prazo de impugnação junto a FATMA é de 20 (vinte) dias

corridos a partir da data desta publicação e o licenciamento

será concedido se atendida a legislação ambiental.

Delas Rodas
Industrial

PUBLICAÇÃO LEGAL

PUBLICAÇÃO PARA RENOVAÇÃO
liCENÇA AMBIENTAL

\

OPERAÇÃO (lAO)

A Duas Rodas Industrial Uda. comunica que requereu à

Fundação do Meio Ambiente - FATMA licenciamento

ambiental para o empreendimento Licença Ambiental de

Operação (LAO), atividade de coleta e transporte rodoviário

de resíduos sólidos industriais, com localização no Estado

de Santa Catarina.

O prazo de impugnação junto a FATMA é de 20 (vinte) dias

corridos a partir da data desta publicação e o licenciamento

será concedido se atendida a legislação ambiental.

Delas Rodas
Industrial

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I FILOSOFIA: O CURSO VISA A PARTICIPAÇÃO SOCIAL PARA A DIMINUiÇÃO DJ;\ CRIMINALIDADE

,

Superado o número de inscrições
docursoparanderescomunitiUios

]ARAGuA DO SUL - Na

última segunjda-feira, no
Auditório do Shopping
Breithaupt, foi realizada a

cerimônia de abertura do

curso de Polícia

Comunitária, promovido
pelo 140 Batalhão da Policia
Militar deJaraguá do Sul. O

curso foi criado para lideres
comunitários e pessoas da
comunidade e alcançou o

número de 134 inscrições.
Como haviam apenas 80

vagas, as outras pessoas.irão
ficar para a turma que será

formada em junho, dos dias\

21 a 25.

Logo após a abertura, a
aula inaugural ficou com a

Secretária de Estado do
Desenvolvimento

Gerencial, Niura Sandra
Demarchi dos Santos, que
falou sobre o desenvol

vimento regional e a

diminuíção da criminalidade.
O Comandante do '140

BPM, Tenente Coronel

Ricardo Broering, encerrou
a noite explicando como

C d B
.

f bern d -I
.

d f'
Alexandre Bago

oman ante roermg ez a a ertura o curso, na u tima segun a- eira '

funciona e o que é Policia Para a noite de hoje, o participam do curso serão

Comunitária. professor Afonso Imhof, orientados a transferirem as

Na terça, houve uma 'vaifalarsobreaorganização informações para a sua

palestra com o Major da criminalidade, que tem comunidade, para que
FachinC que contou suas como grandes exemplos as possam também colaborar

experiências quando re- metrópoles do sudeste com a segurança no

presentou a ONU em brasileiro. Pra fechar o curso município. Essa união é a

guerrilhas na América a Dra. Mazely Gomes vai marca da Polícia

Central. Ontem, quem discorrer sobre a Comunitária para que a

esteve foi o Coordenador organização da cornu- busca por mais segurança
das Policias Comunitárias nidade para a melhoria da tenha cada vez melhores

em Santa Catarina, Jari Luiz segurança. resultados.
Dalbosco. Os líderes que (JUlIMAR PIVATTO)

v-

Villeneuve pode ocupar lugar de Ralf Schummacher
A Williams pode

buscar no passado a

solução para seu futuro.

De acordo com a última

edição da revista "Autos

port", Jacques Villeneuve
pode voltar ao time onde
se sagrou campeão em

1997, ano também da

última conquista da
escuderia de Grove.

No final de semana do
GP de San Marina que,

I

inicialmente; eram oito os

pilotos que podiam
figurar na Williams em'

2005. Nelsinho Piquet e

Nico Rosberg foram

descartados por serem

inexperientes; Scott

Dixon não teria

impressionado a equipe,
como foi veiculado.

Giancarlo Fisichella e

David Coulthard não

contam com una-

nimidade, estariam ultra

passados. Mantém-se,
assim, vivos na disputa
Mark Webber, Marc

Gené e Antonio Pizzonia.
A "Autosport" vincula

uma possível volta de
Villeneuve à Williams à

�aída de Wa:lfSchumacher,
que é o .que deve

realmente acontecer - o

alemão não deve

realmente ter seu contrato

renovado e sua nova casa

deverá ser a Toyota.
Nenhuma decisão deve

ser tomada até a metade

da temporada, quando,
diz a revista, a situação se

tornará explicita.
Villeneuve correu na

Williams entre os anos de
1996 e 1998. Conseguiu 11

vitórias, 13 poles e nove •

voltas mais rápidas, além,
claro, do título em 97.

Robert Scheidt passa a liderar a Semana de Hyêres
O velejador Robert

Scheidt estava inspirado
nesta quarta-feira, du
rante disputa da Semana

Olímpica Francesa, em

Hyêres. Após três re

gatas, o brasileiro assumiu

a liderança da com

petição, a primeira que ele

disputa na Europa desde

setembro.

Com uma vitória, um

segundo e um terceiro

lugares no primeiro dia

de disputas da "flotilha

de ouro", que reúne os

quarenta barcos mais

bem colocados na fase de

classificação, Scheidt

acumulà agora treze

pontos perdidos contra

22 do segundo colocado,
. o australiano líder do

ranking mundial Michael

Blackburn, vencedor de

duas provas nesta quarta.

"Consegui bons resulta
dos e fui favorecido pelo
desempenho apenas regular
do Goodison e do Gus-

tavo Lima", comemorou o

iatista. "O vento estava bom

e o mar também. Além da'

vantagem de pontos em

relação ao segundo colocado,
minha a�ção na fase classifi
catória pode ser decisiva,
pois não tive nenhum

resultado ruim para
descartar", completou.

na

QUINTA-FEIRA, 29 de abril de 200

testar o time, mas a seleç
continuou jogando be
tendo dois gols anulados,
Hungria descontou co

Thorgelle, e logo e

seguida, Ronaldinh
Gaúcho dá números fin
à partida, fazendo o qual
gol brasileiro.

A vitória quebrou
jejum de seis meses se

vitórias da seleção brasilei

que saiu aplaudida pe
torcida local. A equipe esp
agora manter o bo
entrosamento para os jo
da eliminatória,
enfrenta, no começo

junho, aArgentina em casa

logo em seguida, o Chile fo

Strelow se prepara par
Sul-brasileiro de bicicros

os primeiros colocad
também nesta competiçã �
Ele revela que o piloto es l
na sua melhor condição.

'

no brasileiro, a disputa �

bem acirrada, onde

principais adversários fo I

os lideres dos campeonat
mineiro e paulista", d

Edson. "Agora, espero q
ele continue com

desempenho e até melhc

já estará competindo e

uma pista basta0

conhecida", destaca.

jovem piloto de bicicro

catre com o apoio
Prefeitura Municipal
Schroeder, do Auto Pos

Salomon e da Maico I
Confecções.

Guga perde nas d_upla I

no
. Torneio de BarceloD

quadra pela primeira vez

seman�. Os dois latinos
. somavam cinco partid
antes do confronta.
brasileiro fez um duelo e

duplas e outro pela cha\

de simples, ambos ence

rados em três sets e CO

mais de duas horas d

�

1
duração.

Apesar de ter caído

segunda rodada, a estraté
de Guga foi de jog
duplas para ganhar ritrP°'

desencanta e

Hungri
Seleção

.

amistoso
Enfim a seleção

brasileira desencanta. Com

boas atuações de Kaká,
Ronaldinho Gaúcho e Luís

Fabiano, o Brasil vence a

Hungria pelo placar de 4 x

1, na cidade húngara de

Budapeste. O primeiro
tempo foi total de domínio

. brasileiro, onde o time

organizou boas jogadas,
como no lance do

primeiro gol, onde após
uma ótima troca de passes,
Kaká abriu o placar. Luís
Fabiano fez dois gols e o

Brasil fechou o primeiro
tempo com 3 x O no placar.

No intervalo, Parreira
fez várias alterações, para

Schroeder - Ainda

comemorando o ótimo

desempenho na segunda
etapa do Campeonato
Brasileiro, onde ficou em

terceiro lugar, o piloto'de
bicicross, Carlos Miguel
Strelow, já está se

preparando para o

próximo compromisso.
Nos dias 8 e 9 de maio,

o garoto de oito anos

participa da primeira etapa
do Campeonato Sul

brasileiro de Bicicross. As

provas serão realizadas na

pista' do Parque Malwee,
em Jaraguá do Sul. O pai
e treinador do atleta,
Edson Strelow; espera que
Carlos Miguel fique entre

O brasileiro Gustavo

Kuerten e o argentino
Mariano Zabalet� perde
ram para os israelenses

Jonathan Erlich e Andy
Ram por 2 sets a () (6-3,6-
2) nas oitavas-de-final do
torneio de duplas do

Aberto de Barcelona.
\

Guga e Zabaleta vi-

nham de duas partidas
estafantes do torneio de

simples, enquanto seus

oponentes en.travam em

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Funcionários Maristas

participam
do ]OMAFUS

Aconteceu no último final de semana na

(idade de Criciúma o V JOMAFUS Gagos
I
Y1aristas dos Funcionários).

r

O Colégio Marista São Luís participou com

12 funcionários, em oito modalidades.

Segundo o coordenador de esportes Cláudio
e fubbs, a participação do Colégio foimuito boa
le li que recebemos premiações em quase todas
J

"

,

IS modalidades, no total foram 3 troféus:

I �Dminó, tênis de mesa masculino e voleibol e

�111 terceiro lugar na canastra.
a

Importante ressaltar a integração tanto da

�rópria delegação de Jaraguá do Sul, quanto
10m os demais colégios participantes. É um

; momento de brincadeiras, de diversão, de rever
elhos amigos e fazer novas amizades.

Tabela Jogos
o Estadual Infanto

l Schroeder

Sexta-feira
;

.'

1 19 ro��s � ]EC x AD Jaraguá
10,boris _: Ades'c x Metisa

:,.."
..

1 �:
0,,

�.ho�as - M�ti��xJeÇ ',"'"
lOhoras - A(te's,t���Ú Jqriguá
16h30 - AD1' ar�:g�\i,�i, M,d,:i'�,:'�,

.. '. ': '.
" ;l.;' �'-.,

. 'I"�

17[;130 -J�ç, x"Ad�'s� \� 1.,,"
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�ICONVOCAÇÃO: TÉCNICO DE, JARAGUÁ VAI DIRIGIR SELEÇÃO CATARINENSE SUB-20 DE FUTSAL

Equipede.laraguádoSulseprepara
para disputar rodada do estadual

]ARAGuA DO SUL - A

equipe da ADJ/Wizard/
Colégio Evangélico
Jaraguá disputa, neste fim

de-semana, o returno da

primeira fase do Estadual

de Futsal, na categoria
infanto-juvenil, Os. jogos
começam na se�>ta�feira; à
noite e seguem até no

sábado, e serão realizados

no Ginásio de Esportes
Alf�e(to �:p.asolçl, em

Schl:�)ede�,/,:
, \j, .... ;t,>

'1\I�m"r da' .�quipé
jar!lg�i�ét1se,;fá.%·em -pa't'te,
do i'�t,lpO ·:,'a:'i'Ad�sçlê
A nge r

ó /C"i:,rtmeye r/:
Mime, de Schroeder, que
é a líder da chave com

nove pontos.. Jataguá e

Metisa/FME, de Timbó,
estão em segundo com

quatro e a equipe do JEC/
Machado de Assis não

pontuou ainda na

competição. Seguem para
a próxima fase os três

primeiros da chave. A

equipe espera repetir o

mesmo resultado de 2001,
quando foi campeã
estadual infanto-juvenil.

Adesc Futsal
SCHROEDER - A equipe

da Adesc/Angêro/
Grameyer/Mime é a líder da

chave do estadual Infanto de

Futsal, com nove pontos.
Como preparação,
participou, no último fim

de-semana, de uma

quadrangular disputado na

cidade de Brusque e o

técnico da equipe, Glauco
Behrens, diz que os atletas
vêm mostrando uma boa

evolução,
"Tivemos uma certa

dificuldade no início, mas o

time vem crescendo a cada

partida e com os

treinamentos e esperamos
conquistar, no minimo, seis

pontos para trazermos o

returno da segunda fase para
a cidade de Schroeder", diz
Behrens, Para o técnico, jogar
em casa é um fator que
ajuda, já que todas as equipes
vêm apresentandomelhorias

Atletas treinam pà�a disputar' etapa do estadual
Alexandre Bago

o técnico Augüstinho
Ferrari diz que a equipe vai
preparada para vencer

dois jogos e empatar um.
"Se ganharmos nosso pri
meiro jogo, que é contra o

JEC, já garantimos a

classificação, pois a equipe
adversária não poderá
alcançar mais os sete

pontos", diz Fe r rarj.
Todos os atletas da equipe
são de Jaraguá do Sul, pois

o trabalho da Fundação é

mesmo privilegiar os

atletas da cidade.

"Trabalhamos c orn

todas as categorias de base;
de fraldinha à infanto

juvenil e disputamos várias
competições estaduais

durante o ano", salienta
Ferrari. Com isso, Jaraguá
pode ter bons repre
sentantes nas competições
promovidas pela Fesporte,

como a Olesc e Ç)S

Joguínhos Escolares.

,O técnico foi convo

cado para a seleção cata

rinense de futsal juvenil, que
trabalha com atletas até 20

anos, que vai disputar o

brasileiro de seleções no Rio
de Janeiro, no mês de julho.
"A base dessa seleção será

de Jaraguá do Sul e Cri

ciúma", explica.
(JULlMAR PIVATTO)

quer manter liderança
�='1""""""""-

do grupo

Leandro quer manter artilharia da competição
durante a competição.

O atleta Arleson

Leandro Alves, é um dos

destaques da' equipe e

artilheiro da competição,
com sete gols. Ele reforça
que a equipe está bem

entrosada e unida e isso

ajuda muito durante o

torneio. "Treinamos mais

motivados com isso, e isso
facilita nahora de jogarmos",
diz Leandro. Ele espera que
a equipemantenha a primeira

colocação no estadual e quer
manter a artil'hària. "Es.
peramos o apoio da torcida ,

para que isso ocorra' ';.çünclui
Leandro. A tabela dos i�g()s
pode �er conferida ao lado. •

(JULlMAR PIVATTO)
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Equipe inf8nto de vôlei representa Jaraguá no Jasc

diz. O elenco foi re-

Evento inédito
em Jaragu�

QUINTA-FEIRA, 29 de abril de 2004

• BASE: TRABALHO COM VÁR'IIOS ATLETAS NO MUNiCíPIO VEM TRAZENDO BONS RESULTADOS

Equipe infanto de Jaraguá do Sul
sepreparaparaestadualdevoleibol

]ARAGUÁ DO SUL - O

técnico Benh�r Rosado
Sperotto vem prepa
rando a equipe infanto

de Voleibol que vai

disputar a l' fase do

estadual, dias 7 e 8 de

maio na cidade de

Blumenau. O time

também se prepara para
a disputa dos Joguinhos
Escolares, e vaí

representar Jaraguá do

Sul nos regionais dos

Jogos Aberto de Santa

Catarina. "Vamos fazer

com que os atletas

peguem experiência
nessas competições,
prinCipa�mente no

Jasc", diz o técnico.

Sperotto está há

quatro anos à frente das

categorias de base do

voleibol jaraguense, e

espera conseguir bons

resúltados nesse ano,

p r in c ip a Irn en t e no

infanto-juvenil, pois o

plantel está mais forte.

"Ano passado conse

guimos um terceiro

lugar no estadual e

forçado com mais três

jogadores, um de Rio do

Sul, um de São Bento

do Sul e outro de Rio

Negrinho. "Temos um

bom time para com

petirmos de igual pra
igual contra qual quer
equipe de Santa

Catarina", diz Sperotto.

técnico, a parceria com

a Marisol co n tinu a

forte, e isso ajuda a

desenvolver o voleibol

no município de Jara
guá do Sul. "Continu

amos com o nosso

projeto social, e hoje
temos 19 pólos na

cidade, onde atende

mos cerca de 1600

Alexandre Bago

rotto. Além do trabalho

social, nesses quatro
anos o voleibol jara
guaense teve uma

grande evolução quan
do nos referimos a

resultados. No ano

passado, as equipes pré
mirim e mirim c o n

seguuam títulos es

taduais .:
quinto nos joguinhos", De acordo com o crianças", explica -Spe- (JULlMAR PIVATTO)

Equipe feminina é terceiro lugarno Estadual deAtletismo
]ARAGUÁ DO �UL - As

equipes feminina e

masculina da Malwee/
CRJ Fisioterapia/FME
ficaram com o terceiro

e o quarto lugares, res
pectivamen te, na clas

sificação geral do

Campeonato Estadual

Adulto de Atletismo,
disputado no último

final de semana (24 e

25/04), em Itajaí. De

acordo com o treinador

Adriano Moras, os

destaques do grupo
foram Géssica Caglioni
e Valmir Vargas, ambos
com 16 anos e atletas de

OI-esc: "Ele foi ca�
peão na prQva do

lançamento de dardo,
enquanto que ela che

gou em terceiro lugar
nos 800 m rasos, com o

tempo de 2'25", um

excelente índice para a

sua idade", diz o

técnico.

Diego R. Peiter,
Volnei Vargas, Sally M.

Siewerdt, Miriely C. dos

Santos, Priscila Fritzke,
Verônica Paciello tam

bém. conquistaram me

dalhas. Competindo

, com outras sete con

correntes, a equipe de

Jaraguá do Sul contou

ainda com a par

ticipação dos atletas

Sérgio Burgardt, Evan-€"

dro Lemes Santos,
Fabio Jr. Rosas, Márcio
A.' Conceição, André D.

Barreto, Edenilson Litz,
Fern an do D. Matille,
Valmir Vargas, Kamila
Glowatski, Djéssica
Barbosa, Cíntia de

Sousa e Patrícia Franco.

O
.

próximo com

promisso da Malwee/
CRJ Fisioterapia/FME
será o Campeonato
Estadual Juvenil, que

vários atletas da equipe
jaraguaense buscarão

classificação entre os

dez pnmeuos do

ranking nacional, para

que possam competir
no Campeonato Bra

sileiro da categoria, em
São Caetano do Sul/SP,
nos dias 19 e 20 de

junho. Adriano Moras

informa ainda que a

atleta Sally Mayara
Siewerdt está con

vocada para integrar a

equipe catarinense de

atletismo que disputará
os Jogos Abertos

Brasileiros, em Bento

Gonçalves /RS, na

acontecerá em Itajaí no segunda quinzena de
final de maio, quando maio.

,

e sucesso

do Sul
]ARAGUÁ DO SUL -

Neste final de semana, 23
e 24 de Abril, a Academia
Impulso promoveu a

Maratona de Natação 24

horas, que consistiu em

nadar durante 24 horas em
forma de revezamento.

O evento, inédito em

Jaraguá do Sul, reuniu 111
nadadores entre 7 e 68 anos,
distribuídos em 4 equipes.

O início foi no dia 23

(sexta-feira) às 1'8h e o

término dia 24 (sábado) na

mesma hora. O ápice da
Maratona aconteceu nos 3
minutos finais (17h30 até
18h), quando 2,4 nadadores
(6 de cada equipe
revezaram-se nadando 10
metros até as 18 hora.
Foram nadados um total de

(

302.400 metros durante a

24 horas. Todos os na

dadores receberam cami
seta exclusiva do evento

troféu.

Movimento Juvenil Marista
PRÉ-EDA/EDA/REMAR realiza embarque e

reembarque

Aconteceu nos dias 16/04 (sexta-feira) e 17/04/
2004 (sábado), o Embarque e Reembarque do Pré-EDA;
EDA (Embarcação de Amizade) e doREMAR (Renovação
Marista), ou seja, mais de 90 Alunos Maristas integrantes
do MovimentoJuvenil, iniciaram oficialmente a caminhada

para este ano. Esse momento no Movimento Juvenil tem
como objetivo: Tomar consciência do compromisso de
sermarinheiro ou remeiro lutando pelas causas da caravela,
sociedade e domovimento EDA/REMAR durante o ano

de 2004.
Na programação e organização deste dia tão

esperado pelosmarinheiros e remeiros foram desenvolvidas
muitas atividades como: gincana, lanche comunitário, teatro
feito pelos timoneiros, dinâmica de grupo emuita diversão
e animação com as canções próprias doMovimentoJuvenil

A coordenadora Andréa Gomes destaca que "A

alegria com o qual eles cantavam o Hino do EDA é

gratificante e, envolvente "Eu vou pro EDA, eu vou

cantando; com meus amigos eu vou remando; no mar da
vida eu vou navegando, para o Cristo encontrar".

.

O objetivo do MovimentoJuvenil é de promover
encontros para que os adolescentes e jovens possam refiem
e debater sobre questões atuais como relacionamento

familiar, adolescência, comportamento, amizades sadias,
cuidado com a vida, drogas, preconceito e muitos outros

temas que vão surgindo em cada encontro. '

É com muita alegria e satisfação que
parabenizamos cada marinheiro, remeiro e timoneiro que
faz parte de nosso Movimento Juvenil. Agora é navegar
em alto mar, sempre guiados por MARIA, a Estrela do

Mar, JESUS CRISTO, o Grande Timoneiro e

CHAMPAGNAT, o Velho Lobo do Mar.

Imperdível no mês de Maio!!!!
22 e 23 de Maio = Acampamento das Travessias Barco e

Remos (5' e 6' séries).
31 de Maio = Início Campanha Solidária de Agasalhos e

Alimentos.
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