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ELEiÇÕES

Silva assegura que filiados
aceitam a aliança PT-PMDB
• 'PÁGINA3

n * t fI

ABASTECIMENTO,

Diretor do Samae, Nelson
Klitzke, quer reduzir perdas
• PÁGINA 4

RECONHECIMENTO

Guaramirim recebe título de

Capital da Palmeira·Real
Cerca de 200 pessoas par

ticiparam da solenidade de

entrega do título de Capital
Catarinense da Palmeira Real ao

município de Guaramirim,
realizada na noite de terça-feira,
no auditório da Aciag (As
sociação Comercial, Industrial e

Agrícola de Guaramirim). O
autor do projeto, deputado
estadual DioneiWalter da Silva,
fez a entrega da placa alusiva ao

prefeitomunicipal, Mário Sérgio
Peixer.
Guaram ir im foi um dos

pioneiros no cultivo da palmeira,
real, que teve os primeiros
experimentos de produção em

1990. Hoje o município conta "

. .,_"..... '/,
com cerca de 300 produtores e

aproximadamente três milhões
de plantas.

CÉSAR JUNKES

• PÁGINA 4 Prefeito Mário Sérgio Peixer recebe placa alusiva do deputado estadual Dionei Walter da Silva

EVENTO

; Núcleo de Turismo do Jacu-
, Açu realiza 6° Café Colonial

Asexta edição do Café Colonial e Feira de Produtos Artesanais
atraiu cerca de 400 pessoas, inclusive de munlcípios distantes, que
PUderam saborear 35 variedades gastronômicas, produzidas por
moradores da comunidade de Jacu-Açu, em Guaramirim. O evento
foi realizado na Sociedade Esportiva e Recreativa da Estrada Jacu
Açu pelo Núcleo de Turismo, que já definiu de que maneira os
recursos serão utilizados pela entidade. ,

• PÁGINA 5

DIREÇAO

YV0nne Schmockel assume
a di-reçãID dq/ Ç'�rrêio doPovo

Vestindo o corpo e

a alma das pessoas

www.marisolsa.com.br

N° 4.887 1 RS 1,25

·NATAÇÃO

ayara Martins consegue duas
edalhas em jogbs na Itália

EVENTO

T" Expofeira Agroindustrial de
Guaramirim é lançada naAciag
Prefeitura e Aciag ofereceram coquetel de lançamento da sétima

edição da Expofeira, que acontecerá: de 27 de agosto a 5 de setembro,
no Parque Municipal de Eventos Perfeito Manoel de Aguiar.

• PÁGINA4

LIMPEZA

Vila Lenzi e Nova Brasília

participam sábado do Bota Fora
• PÁGINA 6

FUTEBOL DE CAMPO

Jogos decisivos marcam a rodada

do municipal em Schroeder
Equipes que estão na liderança da competição se enfrentaram no

último domingo no campo da Sociedade Rio Camarada

• PÁGINA 7

...... -......
-

JUVENTUS
"

Juventus quer recuperar
primeiras posições na tabela

CtS�R JUNKES

O atacante Grisley
voltou a sentir a
lesão e tenta se

recuperar para o

próximo jogo
PÁGINA 7

• Cotação U$$ Compra Venda

3,1051 3,1059COMERCIAL

·2,9800PARALELO 3,0800

3,0300TURISMO 3,1500

90%
de preferênciawww.duasrcdas.com
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' Para comemorar o dia da indústria, o
Esta semana o município assim a indústria de conservas, melhorando os recursos Senai (Serviço Nacional da Indústria)

de Guaramirim recebeu o que já foi o carro-chefe da naturais utilizados. Uma das deJaraguá do Sul promove, nos dias
título de capital catarinense da economia de Guaramirim. grandes vantagens da cultura 25 e 26 destemês, diversas atividades.
Palmeira Real. A indicação, Sabe-se que a palmeira real do palmito e da palmeira real é A abertura das comemorações'
festejada pela administração tem todas as condições de a' preservação do meio acontece às 19h30 do dia 25, no

municipal, representa o substituir o palmito nativo, ambiente. auditório do Senai, com a palestra do

rsconhecimento do governo a tualmen te quase extinto Em Guaramirim, a atual diretor-presidente da Federação das

do Estado e da Assembléia devido à exploração indis- administração tem dernons- Indústrias do Estado de SantaCatarina,
Vicente Donini. De acordo com ocriminada. Já que as lavouras trado bastante empenho em
diretorda instituição, Newton Gilbertonativas ainda existentes são incentivar a produção da
Saloman, está programada para dia 26

preservadas e a retirada dos palmeira real como fonte
a apresentação da mostra tecnológica

alternativa de renda aos' e de projetos inteqradores.
'

produtores rurais. Há alguns
anos, a Prefeitura, em par
ceria com a Epagrí, deu início
a um projeto de estímulo ao

plantio da palmeira real,
inclusive com distribuição
gratuita de mudas.

Agora, com a outorga do
título de Capital Catarinense
da Palmeira Real, espera-se que
a administração municipal
sinta-se novamente incen

tivada e continue criandoações
que ampliem ainda mais o

número de produtores, que
atualmente é de 300 agri-

Legislativa de Santa Catarina

em relação a uma atividade que
sempre foi marcante no

... Sabe-se que a palmeira real tem todas as
.

)

condições de substituir o palmito nativo,
atualmente quase extinto devido à

exploração indiscriminada.

município.
Embora tardia,

.

a

homenagem ainda chega em

tempo de servir de estímulo aos

produtores rurais de Gua
ramirim e à administração
pública municipal, que, a partir
de agora, deve incrementar

ainda mais as ações de
incentivo para a produção da

palmeira real, reaquecendo

mesmos é ilegal, nada mais

resta a esta e também às futuras

administrações criar ações que
possibilitem a produção
significativa de palmeira real.

Nesse sentido, o governo do
Estado lançou, no início deste

ano, projeto que visa estimular
o cultivo racional de palmáceas
para produção sustentável de

palmito, conservando e

FRASES

"Precisamos nos preparar para montar uma estrutura maiorpara o evento.Temos 20 empresas
que querem participar e não tem espaço"
.MárioGlasenapp, presidente da Aciag (Associação Comercial, Industrial e Agrícola deGuararnirirn) sobre a 7a Expofeira Agroindustrial
de Guaramirim, que acontecerá de 27 de agosto a 5 de setembro.

cultores.

... SONORA BRASIL
No dia 23 deste mês o Sesc de

Jaraguá do Sul promove a

apresentação da Camerata Athaíde,
que integra a primeira etapa deste
ano do projeto Sonora Brasil. O grupo
é formado por musrcos e

musicólogos e desde o final dos anos
70 participam ativamente do
movimento de música antiga em

Minas Gerais. Fundado em 1998, a
Camerata Athaíde se dedica à

pesquisa e interpretação da música

antiga ibero-americana, com ênfase

para a música brasileira.Apresentação
na Scar,às 20h30. e

Mundo 1 Pessoas & Fatos

... Venezuela ... Brasil <'

Revolta na Venezuela por
lei que modifica Supremo

o governo do presidente Hugo Chávez

expressou ontem seu pleno apoio à nova lei do

TribunalSupremo deJustiça,aprovada ontem pelo
Congresso, enquanto grupos de oposição
anunciaram que apelarão em cortes

internacionais para denunciar sua

inconstitucionalidade.
O vice-presidente José Vicente Rangel

declarou,ontem que a nova lei, aprovada pela
maioria oficia lista no legislativo, abre caminho
para "uma nova Justiça" na Venezuela. "Uma

Justiça a serviçoda nação, e não a serviço dos
grupos manipuladores da Justiça como ocorria
antes.disse Rangel na rede de televisão estatal.

A nova lei prevê a ampliação de 20 para 32 o
número de magistrados do máximo tribunal
venezuelano e outorga poderes a uma maioria

simples do Congresso, controlada atualmente

pelo oficialismo, para remover e nomear os juízes.
O deputado da situação Luis Velásquez

informou que, o presidente Chávez
sancionará a lei ainda nesta semana para que
ela possa ser publicada no "diário oficial" e
entrar em vigência. Segundo ele, em apenas'
um mês a estrutura do Tribunal Supremo já
deverá estar adequada à nova lei.

A ex-presidente da corte, Cecilia Sosa, disse
ontem que a lei "assassina dois poderes
públicos':(AE)

o CORREIO DO POVO
Dir-eturu/Prcsidente: Yvonne Alice Schmõckel

CEF já libera crédito

para aposentado
A Caixa Econômica Federal (CEF) começou

ontem a conceder crédito para aposentados
e pensionistas com desconto nos benefícios

pagos pelo Instituto Nacional do Sequro Social
(INSS). O presidente da Caixa, Jorge Mattoso,
disse que 2 8 milhões de pessoas que recebem
os benefícios por meio da instituição' es�ão
aptas a tomar os empréstimos em qualquer
dos cerca de 16 mil pontos de atendimento
no País, entre agências, casas lotéricas-e

correspondentes bancários credeneia�os.(AE)

... EUA/Israel

Bush não critica Israel pelo
assassinato de crianças

o presidente dos Estados Unidos, George
W,Bush evitou criticar Israel pelo assassinato de
pelomenosdez crianças e adolescentes na Faixa
de Gaza, preferindo pedir contenção"aos dois
lados'Ele disse.entretanto.que'a vida inocente
deve ser respeitada'Mais de cinco horas depois
do violentoataque, Bush disse que ainda estava
"à espera dos resultados deuma investigação"
por parte do Estado judeu e preferiu não criticar
as forças israelenses porterem disparado contra
uma manifestação. (AE)

Re.dação/Comercial: Rua Coronel Procópio Gomes deOliveira, 246
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... Inglaterra

Blair denuncia ofensiva
. militar israelense contraGaza

O primeiro-ministro da Grã-Bretanha,Tony
Blair, denunciou ontem os recentes ataques
do Exército de Israel contra a Faixa de Gaza
como "inaceitáveis e errados': Por sua vez, o

primeiro-ministro da Espanha, José Luis

Rodríguez Zapatero, também criticou as táticas
israelenses e pediu um novo compromisso
com base no roteiro para a paz.

Nos ataques de terça-feira, 24 palestinos
fpram assassinados em ações israelenses no
campo de refugIados de Rafah. Hoje, soldados
do Estado Judeu abriram fogo contra uma

multidão de jovens que protestava contra a

, ofensiva, Segundo fontes hospitalares, dez
crianças eadolescentes morreram e outras

50 pessoas ficaram feridas.
"Cada dia vivido nesse clima de violência'

representa a perda um ano de buscas pela
paztdeclarou Zapatero em entrevista coletiva
concedida em Madri depois de uma reunião
com o primeiro-ministro da Autoridade
Nacional Palestina (ANP), Ahmed Qureia.

liA paz requer um cessar-foqo.A paz requer
um diálogo imediato. A paz requer respeito ao
roteiro para a paz e ao papel do Quarteto';
declarou Zapatero, referindo-se ao chamado
Quarteto demediadores de paz, composto por
Estados Unidos, Rússia, União Européia (UE) e
Organização das Nações Unidas (ONU).(AE)
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AMORIM

SUA OPINIÃO

Schmõckel deixa saudades

Querida amiga Brunhilde e família,
Queridos Jaraguaenses.

Dia 17 de maio perdemos um dos mais ilustres
jaraguaenses' e partilhamos commuita intensidade esta perda. '

EugênioVictorSchmõckel era joivilense, mas seu coração
pertencia por inteiro a Jaraguá do Sul, onde através do Jornal
Correio do Povo o "Gênio" nos ensinou a conhecermelhor nossa
terra, as pessoas que aqui vivem, os feitos do passado e as atuações
do presente.

,
Há muitos anos 'eu já dizia: "Eugênio você é o meu

cidadão honorário de Jaraguá do Sul". Nunca foi visto antes

alguémque demonstrasse tanto amor por esta cidade como ele
que a adotou como sua .

.

•

«:»

Eú.gênio nos deixou cedo; só temos a agradecer e a rezar

por nosso querido amigo que agora encontra-se em uma outra

dimensão,onde não existem dores, nem lágrimas, nem dúvidas,
nem.tncompreén'sões; pois nessa dimensão só existe a paz e a

. sabedoria, a luz e:o 'reconheciment� ... Mas, nossa separação não é

. para sempre. . ,
.

Deixo aquium abraço para você, Brunhilde, para seus filhos e

familiares.
'

COIJ,l carinho
Ilca Ra� De Mio, amiga da família

Questão de consciência e

ética
Centro de Direitos Humanos de Jaraguá do Sul

As entidades de defesa dos direitos humanos travam
"-

diariamente duas batalhas: a luta em favor dos direitos humanos

propriamente dito - assegurar o cumprimento das leis, a dignidade
e o respeito à pessoa - e pararebater as críticas, de uma pequena
parcelada sociedade q't.te se opõe aotrabalho, classificando as ações
como coisa de "gente que não tem o que fazer, que se preocupa em

defenderbandidos" .

Direitos hu�anos,sã� patrimônios ético, jurídico e político
construído pela human'idade 'em suas lutas libertárias e

.emancipatórias, e que lhe serve de parâmetro para orientar a ação
em sociedade, em vista de construir e afirmar o ser humano como

sujeito de direitos. A concepção contemporânea de DireitoS
Humanos fundamenta-se na' universalidade, indivisibilidade,
interdependência e na plena exigibilidade de todos os direitos
humanos.

A luta em defesa dos direitos humanos vaimuito mais

além do que se pretende seus opositores. É a luta em favor da vida
e da dignidade humana, que incentiva e promove o exercício da

cidadania. Historicamente, cidadania, implica reconhecimento de

sujeitos de direitós demandantes e instituições públicas responsáve�
por sua satisfação. Assim; a conquista dos direitos humanos é uma

• realização histórica e sua consolidação é fruto da evolução humana,
fundamentada nos princípios éticos, morais e cristão.

Cabe aos EstadosNacionais e à comunidade internacional
a obrigação de garantir os direitos humanos em todos os seus aspectos.
E precisam incorporá-los à legislação nacional e constituir políticas
públicas globais efetivas, voltadas à garantia dos Direitos Humanos,
Este último exige, a um só tempo, ações e programas estruturais que
tenham a dignidade humana como fim inadiável.

.

.

A defesa dos direitos humanos implica ainda ações de

promoção, para efetivar os direitos; de proteção, para defender
direitos e evitar violações, e de reparação, para repor os direitoS
violados. Levando em conta sempre o critério da primazia da norma
mais favorável aos seres humanos protegidos, seja do direito internO
ou internacional.
Assim, a luta pelos direitos humanos é de todos, porque cada ser

humano, atual e futuro, tem o poder legítimo de exigir o gozO das

condições básicas de vida que lhe permitam viver com dignidade.
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� PROJETOS

Empresários comemoram
resultados de audiências
os resultados das audiências com os Ministros dos Transportes,

Agricultura e Meio Ambiente, em Brasília, acompanhando a

delegação catarinense, foram relatadas na reunião da Acijs e Apevi,
na segunda-feira. A forte represent�ção catarinense sensibilizou o

Ministro, que cedeu aos argumentos, embora os recursos garantidos
hão sejam suficientes para a totalização do projeto. O Ministro da

Agricultura apoiou integralmente o pleito dos produtores de arroz,

que estão preocupados com o cumprimento da legislação ambiental.

.... REPASSE

Deputado altera a

proposta de recursos
o deputado Romildo Titon (PMOB) é autor de Projeto de Lei

Complementar que altera a proposta apresentada anteriormente

pelo próprio parlamentar e que estabelecia novos critérios para o

repasse de recursos do Tesouro do Estado às corporações de
bombeiros voluntários de Santa Catarina. A partir do PLC, não há
mais o teto máximo de verbas, somente o valor mínimo. A associação
estabelecida em municípios com mais de 60 mil habitantes receberá
o valor mínimo equivalente a 36.000,00.

.... MELOHRIAS

Médios reivindicam
recursos a hospitais·
o Fórum Parlamentar Catarinense esteve reunido terça-feira para ,

deliberar sobre as 28 moções recebidas na reunião do Fórum em

Joinville e Jaraguá do Sul. A próxima reunião acontece mês de

junho, na reqião sul (Criciúrna e Tubarão). Médicos apresentaram
um diagnóstico da situação dos hospitais em SC, solicitando

empenho da bancada catarinense na solução dos problemas.
Segundo eles, cerca de 54 hospitais catarinensesestão na eminência
de serem fechados, em função da baixa remuneração do SUS.

Vereador questiona .atuação
de assessores da Prefeitura

JARAGUÁ00SUL-o vereador

Marcos Scarpatto (PT) diz estar

reunindo documentos que revelam
a atuação ilegal de dois assessores

jurídicos, na prefeituramunicipal, por
não contarem com exame daOAB

(Ordem dos Advogados do Brasil).
Conforme o vereador, na semana

pa&lada foipubhcadaedição doJornal
do Município, onde apresenta

portarias que nomeiam Eduardo

Marquardt e Fabiola Helena Rocha
como assessores jurídicos da admi

nisttaçãopública.
-Aquestão é que nenhum dos

dois está inscrito na OAB, não
prestaram concurso público, pré
requisito básico para atuarno poder
púbhco, segundo o artigo 85 da Lei

Orgânica - contesta Scarpato. Ele
, destaca que faz tempo que vem

investigando este caso é agora pôde
comprovar a ilegalidade com a

publicação do jornal oficial. Hoje à

noite o vereador levará a denúncia à
tribuna naCâmara de Vereadores e,
depois de reunir todos os documentos
necessários; irá apresentá-los ao

Ministério Público para que sejam
tomadas as providências�abíveis. "Se

. for comprovada irregularidade, é caso
de processo administrativo ou até

mesmo improbidade administrativa",
salienta.

OJornalCorreio do Povo entrou
em contato com a assessoriá jurídica
da Prefeitura, mas até o fechamento
desta edição não foi apresentada
resposta à acusação do vereador. O

presidente daOAB deJaraguádoSul,
Osmar Graciola, foi chamado pela
prefeitura ontem no início da noite

para uma reunião em virtude da
denúncia, "Os dois assessores

mencionados nãoestão inscritos na
Ordem aquiemJaraguádoSul, porém
podem estar registrados em outros

Estados", argumentaGraciola.

CÉSAR JUNKES

DEFINiÇÕES

Petistas vão se reunir sábado

para definirem os candidatos
POR FABIANE RIBAS

�PT sinaliza
interesse em

coligar-se com

o PMDB�

Jaraguá do iul- Este final
de semana os candidatos às

eleições deste ano e filiados do
Partido os Trabalhadores vão se

reunir a partir das 14 horas na

Câmara de Vereadores para
definirem os indicados concorrer
à vereança, prefeito e vice. Na

oportunidade, os nomes serão

homologados, além de abrirem
discussão a respeito das possíveis
coligações. O partido sinaliza
interesse em firmar aliança com o

PMDB, sigla que compõe a base
do governo nacional.

Em Jaraguá do Sul, as

conversações seguem informais
em virtude de os peemedebistas
não contarem com diretório

municipal. Lideranças petistas têm
negociado com representantes do
outro partido, porém não há como
ter definições enquanto o PMDB

.

não estiver estruturado. O

presidente do Partido dos
Trabalhadores, Leone Silva,
assegura que os filados estão de

.

acordo com a possibilidade de

aliança PT-PMDB, pois avaliam

que ambas as siglas contam com

projetos semelhantes.

"Independente das coligações, o
PT dispõe de algumas bandeiras

Leone diz que PT preza por composição que tope a proposta democrática

que não descarta em hipótese
alguma, como o orçamento
participativo e a luta pelo
desenvolvimento econômico
sustentável da cidade", ressalta.

Caso não haja acordo com o

PMDB, o PT, além do PcdoB, conta
com possibilidade de unir-se comO
PL. "Queremos uma composição
que tope a nossa proposta
democrática", diz, enfatizando que
o deputado DioneiWalter da Silva

. é candidato àmajoritária. "Cabeça
de chapa não discutimos porque,
em nível nacional, precisamos dar

respaldo aoGoverno Lula", explica.
Considerado a 'noiva da vez',

o PMDB local, aguarda um

posicionamento do diretório
estadual. Os lideres catarinenses
da sigla estão definido a comissão

que será resposnável pela
organização do diretório

municipal. A executiva tem prazo
até o dia 10 de junho para

apresentar uma definição. "Nós
estamos conversando com líderes
de partidos e temos possibilidade
de firmar aliança com PSDB, PT
ou PL. Vamos avaliar com calma e

certamente para ondesinalizarmos,
iremos compor um bloco forte",
avalia o' vereador Pedro Garça
(PMDB).

, ZoomCreativeO

ADMfNISTRAÇÃO 2001 • 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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ECONOMIA/GERAL-

,ALTERNATIVA

Cultivo da palmeira real gera
I _

reconhecimento estadual
POR CAROLINA TOMASELLI

...Guaramirim conta

com cerca de 300

produtores e três

milhões de plantas

GUARAMIRIM - Capital Ca-
.

tarinense daPalmeiraReal. Com esse

título omunicípio de Guaramirim
consolida-se naprodução de umadas
maiores alternativas de cultivo, que
em Santa Catarina já conta com o

maiornúmero de produtores do País.
Acetimônia de entrega do título

o foi realizada na noite de terça-feira,
no auditótio da Aciag (Associação
Comercial, Industrial e Agrícola de
Guaramirim). O prefeito de Gua-

. " ramitim,MárioSérgio Peixer, recebeu
aplaca alusiva dasmãos do deputado
Dionei Walter da Silva, autor do
projeto, que no ato representou o

presidente daAssembléia Legislativa,
VolneiMorastoni, "É coma satisfação
de ser residente da regiãoque entrego
este título, atendendo a um pedido
daAciag e daPrefeitura",menciona
Dionei,

O prefeito Mário Sérgio Peixer

aproveitou aoportunidadepara lançar
um desafio. "Que, junto com a

iniciativa privada, Epagrí e poder
público, possamos construirumcentro

tecnológico para que o município
prospere ainda mais através da

palmeira real", declara.

Parceria: Peixe r pede apoio da iniciativa privada e poder público

O: coordenador do Núcleo
Estadual das Fábricas de Conserva,
Vilson Tomelin, lembra que os

ptimeiros experimentos naprodução
da palmeira real iniciara� no

município em 1990. Dois anos depois,
o cultivo foi levado ao conhecimento
das Secretarias deAgricultura eMeio o

Ambiente deGuaramirim e Jaraguá
do Sul e, em novembro de 1995,
Guaramirim sediou o primeiro
Seminário da Palmeira Real. ''A

palmeira real fez um percurso
contrário ao do palmito juçara: saiu
das cidades, pois se encontravam nas

praças e jardins das casas, e foi para o
campo", comentaTomelín.

Ao contrário do que ocorre com
o palmito juçara, espécie nativa

protegida por lei ambiental, o plantio,
corte, transporte e industrialização da
palmeira real é permitido, conforme
a Leinº4.771 artigo 12, e aportarianº
44M;93 artigo 13 alínea i.

O coorderfador estima que
existam cerca de 300 produtores, a
maioria com pequenas lavouras, e
aproximadamente três milhões de

plantas em Guaramirim. Segundo
Tomelin, as vantagens são, além da

legislação, a recuperação de áreas

degradadas; reativação de nascentes
hámuito extintas; fornecimento de
alimento à fauna; melhoria do ar. "E
toma muito mais verdes os verdes
vales de SantaCatarina", finaliza.

Aciag ePrefeitura lançam 7aExpofeiraAgroindustrial deGuaramirim
'" GUARAMIRIM - Cerca de 200

pessoas participaramda cetimônia de

lançamento da sétima Expofeira
Agroindustrial, realizada na noite de
terça-feira, no auditório da Aciag
(AssociaçãoComercial, Industrial e
Agrícola de Guaramirim), em

Guaramirim,
O prefeito deGuaramirim,Mário

Sérgio Peixer, destacou que o evento
vem projetando o município em

outros Estados, gerando negócios
principalmente no setor industrial.
"Para este ano, a expectativa émuito

grande. Desde o ano passado os

organizadores vêm se reunindo para

INFORME CP
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fazer a melhor feira de todos os

tempos", comenta. -

MárioGlasenapp, presidente da
Aciag, lembrou da necessidade de
estar disponibilizando para as

próximas edições do evento uma

nova estrutura, com acréscimo de

estandes, que este ano serão 92
internos e 18 externos.

O executivo da Aciag, Rogério
Souza Silva, responsável pela
comercialização dos estandes, afirma
que a feira émultisetorial, mas o setor
moveleirci e de implementos agrícolas
será novamente um dos mais

encontrados. Rogério tambémlembra

que tem preferência na participação
do evento empresas do próprio
município. "9Q01o dos estandes já foram
vendidos", acrescenta.

Shaw nacionais com as bandas
Reação emCadeia, lriê, os Serranos,
além de eventos paralelos como.
Tarde Infantil e Noite da Terceira
Idade já estão confirmados, segundo
Elisabeth Guenter, membro da
ComissãoOrganizadora de Eventos.

A sétima Expofeira Agroin
dustrial de Guaramirim acontecerá
de 27 de agosto a 5 de setembro no

Parque de Eventos Perfeito Manoel
de Aguiar.

• A 6' Expofeira foi

realizada entre os dias 24
de agosto e 2 de setembro
de 2001 e teve um público
aproximado de 60 mil

pagantes. _

• Pesquisa realizada pela
Comissão Organizadora
demonstrou que 96% dos

expositores consideraram

a feira "excelente" e "boa':

QUINTA-FEIRA, 20 de maio de 2004

Rompimento de adutora
compromete abastecimento

}ARAGUÁ DO SUL - O

rompimento de uma adutora do
Samae, instalada na Rua Max

Wilhelm, na madrugada, de
ontem, deixou sem água os

moradores dos Bairros Centenário,
João Pessoa, Vieiras, Vila Lalau e

outras localidades abastecidas pela
Reservatório 3. Também ontem,
devido à obra de construção do
túnel nas proximidades da Unerj,
o fornecimento de água foi

igualmente interrompido na Vila
Rau. O corte no abastecimento de

água gerou muitas reclamações à

autarquia. "O problema foi so
lucionado em poucas horas, mas -a
população de Jaraguá do Sul está
acostumada a ter água 24 horas

por dia e não aceita quando
ocorrem problemas",' analisa o

diretor administrativo do Samae,
Nélson Klitzke.

O rompimento da adutora,
segundo Klitzke, não costuma

acontecer com freqüência até

porque existe um trabalho de

manutenção realizado co�
freqüência. O problema, ainda de
acordo com o diretor do Samae, é
gerado pela pressão da água, que
não é controlada devido a

ausência de equipamentos, como

válvulas inteligentes �llérnd
o I

momtoramento das redes para
solucionar o problema de preSsão
muito alta.

Ainda de acordo Com
Klitzke, o Centro é a única
localidade a ter a pressão da

.

água controlada, sendo que aJ
perdas estão reduzidas a 10%
enquanto que a média gerald;
perdas em toda a cidade é dI
30%. A meta, informa o diretor
é chegar a um percentual d;
perdas de até 20%. "Não temOi
um tempo estipulado para
alcançarmos essa meta, mai
estamos acompanhando e mo.

o nitorando todo o abastecimento.
O nosso programa de controle OI
perdasé constante", assinala,

Entre as soluções para reduzu
a perda, Klitzke cita a instalação
de uma nova rede no Jaraguá8�, I

uma obra de 6 km de extensão
com tubulação de 150 milímetrru,
Esta nova rede, informa o diretoi
dará condições de reduzir as perdru
e garantir abastecimento integr�
aosmoradores. "O Jaraguá 84 é um

local de baixa pressão de água. Até
o dia 30 de junho deverá estar

concluída", avisa o diretor do
Samae. (MHM)

.

Nélson Klitzke, do Samae, afirma que rompimento não é comum

POR MARIA HELENA DE MORAES I----------------------'----_:_--------------------�--------

.... MELHORES INDICADORES",INVESTIMENTO AVAL

Navio lançado hoje em se
Será lançado ao mar hoje mais uma embarcação
financiada com recursos do Fundo da Marinha
Mercante do Ministério dos Transportes. O navio
faz parte de uma encomenda doe três

embarcações destinadas ao armador BOS
_ Navegação Ltda. O projeto de construção dos
três navios, tem custo total de USS 94 milhões e

será responsável pela geração de 3.850

empregos, entre diretos e indiretos. A
solenidade de lançamento acontece no estaleiro
Itajaí S.A, às 15 horas. O lançamento do navio

representa a conclusão de uma das etapas de
sua construção. Agora, na água, serão executados
os acabamentos na embarcação, que deverá
estar totalmente concluída em janeiro de 2005.

.... VARIAÇÃO NEGATIVA

Preços continuam em queda
Os preços nos supermercados continuam em

queda. No mês de abril a variação foi de -0,49%,
segundo pesquisa realizada pelo IPS-APAS

(índice de Preços nos Supermercados). Essa

queda já vinha sendo constatada nos últimos
dois meses. Em fevereiro o índice de -0,48% e

em março de -0,31 %. A taca acumulada no

ano é de -1,08 contra 6,4 1 % sobre o mesmo

período do ano passado. No mês de abril os

preços dos alimentos e bebidas apresentaram
queda de -0,58%, os alimentos queda de -

0,54% e os não alimentos queda de -0,17%.
Desde agosto do Plano Real, a Fipevariou
125,65% contra apenas 61,35% do índice

APA'::" praticamente a metade da variação.

Inadimplência cai em abril
Retomando o movimento observado no primeiro bimestre
deste ano, a inadimplência voltou a diminuir em abril no
País. Essa redução ocorreu nos principais indicadores
levantados pela Equifax, seja na comparação com igual
período do ano passado, seja na comparação com o mês
anterior. O número de cheques devolvidos ( 2,95 milhões)
teve uma queda de 9,4% em relação a abril de 2003. Os
títulos protestados também recuaram. Foram protestados
658.297 títulos, o que representa uma redução de 8,3%.
Na mesma direção seguiram os números de falências

requeridas e falências decretadas, que diminuíram em

16,8% e 10,9%, respectivamente. Os dados de abril de
2004 também se revelam melhores em relação a março.
As devoluções de cheques (3,52 milhões) em abril ficaram
16,2% menor do que as compiladas no mês anterior.

.... LUCRO LíQUIDO

Agronegócio é destaque
o Banco do Brasil apresentou lucro líquido
de RS 616 milhões no primeiro trimestre de

2004 contra RS 479 milhões em igual
período de 2003, crescimento de 28,5%. Esse
resultado corresponde a retorno sobre

patrimônio líquido médio 21,3%. O lucro por
ação atingiu RS 0,84 contra RS 0,65 no

primeiro trimestre de 2003, num lote de mil.
A carteira de crédito do Banco do Brasil
cresceu RS 13,9 bilhões, com expansão de

21,2% em relação a março de 2003. O BanCO
do Brasil cresceu RS 13,9% bilhões, corn

expansão de 21,2% em relação a março de

2003.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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primeira Feira de Mudas supera
expectativa dos organizadores

JARAGUÁ DO SUL - Espécies

frutíferas, hortaliças, flores � plantas
amentais foram comercializadas

om
d âb d

..

manhã e sa a o na pnmeira

�:ira de Mudas, realizada pela
Prefeitura de Jaraguá do Sul,

tra�és da Secretaria de Produção,
a

Mercado PúblicoMunicipal.no

Três fornecedores de mudas

participaram da Feira, que teve

uma procura acima das expec

tativas, segundo o vendedor Luiz

Alberto. "Aqui temos u� preço

diferenciado do comércio. Chega
a ser 20% mais barato", comenta.
Morador do bairro Três Rios do

Norte, AdilsonBaumann aprovou
a idéia e aproveitou para adquirir
uma muda de laranja lima a fim

de incrementar sua horta. "Aquí
na área central facilita a compra, o

preço é mais em conta e incentiva

a plantar algo natural, sem

agrotóxico", comenta.
A primeira Feira de Mudas

integra o Programa Saúde em Casa,
desenvolvido em 2001 em parceria
com a gerência deMeio Ambiente
.e Secretaria de Educação. Se

gundo o técnico agropecuário da
divisão de Agricultura da Pre

feitura, Marcelino Gruner, o

objetivo é estimular a comunidade
a cultivar hortas e pomares,
incentivando o consumo de

produtos orgânicos, além de

possibilitar uma aproximação entre
fornecedor do consumidor.
"Sentimos que a população
adquiriu as mudas que procuravam
e muitas vezes não encontravam",
acrescenta Luiz Alberto.

,As próximas quatro edições do
evento estão agendadas para os dias
19 de junho, 17 de julho e 14 de

agosto.

Baumann aprovou a idéia por facilitar a compra e ter preço acessível

Marista no Festival da Canção
Alunas Maristas são destaque no Festival

Estudantil da Canção
Na ultima sexta-feira, 14 de maio, ocorreu o 8º Festival Estudantil

da Canção, e o Colégio Marista São Luís esteve representado por
Daniele Teixeira da Rocha e: Jéssica Quimas Gonçalves Corrêa, nas
categorias Ensino fundamental eMédio respectivamente.

As duas representantes foramselecionadas em um concurso interno

realizado no início de abril. Daniele participou pela quinta vez do
festival e pela terceira vez conquistou o primeiro lugar.

Daniele interpretou amúsica "Foi Deus" de Selma Reis enquanto
Jéssica interpretou "A lua que te dei" de Ivete Sangalo. Daniele destaca
que adora cantar e que o festival da canção é a oportunidade de
Illostrar o quemais gosta de fazer e obter o reconhecimento do público.

GERAL

OPORTUNIDADE

Café Colonial abre portas para
difundir turismo no Jacu-Açu

POR CAROLINA TOMASELLI

� Evento realizado

pelo Núcleo de
.

Turismo já tem

objetivo definido

GUARAMIRIM - Cerca de 400
pessoas puderam saborear as

delícias em doces e salgados
produzidas por moradores da
comunidade [acu-Aç u, na

Sociedade Esportiva· e Re
creativa da Estrada [acu-açu, em
Guaramirim, no último sábado.

Realizado pelo Núcleo de
Turismo da Estrada [acu-Açu
com apoio da Prefe itur a

Municipal de Guaramirim, o

sexto Café Colonial e Feira de
Produtos Artesanais atraiu

pessoas de tcoda a região e até de

municípios mais distantes, como
Curitiba, no Paraná. "O Café já
se tornou uma ctradição. Está
consolidado porque trouxe

pessoas de diversas cidades,
fortalecendo o turismo rural
como forma de agregação de
renda para a comunidade",
declara o prefeito de Gua-

Variedade de pratos atraiu pessoas não só da região

ramirim, Mário Sérgio Peixer.

"Esse café já deu certo e a prova
disso são as pessoas que estão aqui
hoje", acrescenta o secretário de
Desenvolvimento Regional,
Maurici Zanghelini.

Henriquieta Kinas, residente
em Guaramirim, explica ser a

Rizicultores pedem mudanças
na atual legislação ambiental

BRASÍLIA - Aministra doMeio

Ambiente, Marina Silva, preferiu
não criar expectativas nos

produtores de arroz de Santa
Catarina em relação a uma

alteração na Lei 7.783, que exige a

preservação de uma faixa de 30
metros de largura às margens de
rios e córregos, o que compromete
a maioria das pequenas pro

priedades rurais que se dedicam à

cultura. No entanto, disse que

aguardará uma definição técnica

por parte do Conama (Conselho
NacionaI deMeioAmbiente), que
poderá adotar uma política mais

flexível, definindo o grau de

impacto ambientál que o cultivo
de arroz possa provocar sobre os

recursos naturais.

A audiência com a ministra,
articulada pelo deputado federal
Paulo Bauer, reuniu os prefeitos de
Massaranduba, Dávio Leu, e de

Guaramirim, Mário Sérgio Peixer,
dois dosmaiores produtores de arroz
do Estado. O parlamentar
argumentou que a reivindicação
vem sendo feita pelo bloco

catarinense, e pediu o com

prometimento daministra para que
o setor não seja prejudicado.

Lembrou que o modelo
catarinense se caracteriza por

pequenas propriedades. Com a

exigência doMinistério Público de

que as margens sejam preservadas
para a recomposição damata ciliar,
a atividade corre sério risco.

"Somente no município de'

Massaranduba, cerca de 89% da

população se dedica ao cultivo, e

fATOS

• A mudança na legislação
foi tema de diversos
encontros realizados nos

últimos dois meses na

microrregião, com ampla
participação dos
rizicultores e entidades
envolvidas.

• Produtores de arroz

querem manter os cinco

metros de distância da

margem dos. rios, 'em
oposição à medida do
Ministério Público.

primeira vez que vem ao café,
pois nas edições anteriores não

teve a oportunidade. "Achei
maravilhoso. Agora vou fazer a
maior propaganda", comenta.

Realizada paralelamente ao

café, a Feira de Produtos

Artesanais abriu espaço para a

comercialização de produtos
elaborados na própria co

munidade. A tesoureira do

Núcleo, Lourdes Wilbert Wulf,
aproveitou a oportunidade para
vender geléias, biscoitos de coco
e de natal e panos de prato. "É
bom porque ajuda na renda

familiar", salienta.
De acordo com a presidenta

do Núcleo, Inês Maria Fátima

Fernandes, 12 integrantes do
Núcleo trabalharam na produção
de bolos, tortas, salgados, strüdel,
café, sucos, entre as 35 variedades
servidas no local. Outros 25
voluntários auxiliaram nos

serviços de bar, portaria, cozinha,
reposição de bufê e na feira.

Inês ressalta que a renda
obtida com os ingressos, vendidos
a R$ 8,00 cada, serão utilizadas
pelo Núcleo para a construção da
sede da entidade, que abrigará
uma agroindústria, espécie de
cozinha comunitária para a

produção de pães, doces, geléias,
entre outros produtos, de acordo
com as exigências do Ministério
da Saúde e Agricultura. "Assim
não será necessário um

inve_stimento individual dos

produtores", explica.

Escolas de Schroeder recebem
. . '

mvestuncntos em estrutura

quarta série e do jardim de
infância Branca de Neve. "Para
esta obra, foram investidos R$ 54
mil com recursos próprios",
enfatiza Konell.

Outra obra na área de

educação que está na fase final é
o espaço coberto para a prática de
atividades físicas e de recreação
da Escola Vali Jorck Voigt, no
bairro Rancho Bom.

O galpão de 220 metros

quadrados, construído em 2002,
foi apenas coberto na época.
Agora as paredes laterais estão

sendo erguidas e recebendo

pintura. "Assim, no período de
inverno as crianças poderão
praticar suas atividades commaior

conforto", afirma Konell.

Reformas na Escola Schroeder III devem terminar no próximo mês

uma decisão corno esta trará um

grande impacto não só sobre estas
famílias como à própria economia
do Estado", argumenta Dávio Leu.

Como. o Ministério Público
determinou o ajuste de conduta

para que os proprietários de terras
possam se adequar a lei de junho
deste ano a junho de 2005, o fórum
parlamentar catarinense busca
uma solução.

"Não gostaria de criar uma falsa
expectativa apenas para vê-los saindo
daqui com um sorriso. Temos

grandes problemas neste setor, com
atividades como a suinocultura, por
exemplo, que trazem um prejuízo
enorme ao meio ambiente, e o

Conama está se dedicando a

encontrar uma solução. Vamos
avaliar com base no que for discutido
no âmbito do Conama, para então
ver de que maneira a situação será

resolvida", declaraMarina Silva.

.1 SCHROEDER - Como parte do

plano de governo da admi
nistração municipaLde Schroedet,
a EscolaMunicipalSchtoeder III
teve sua estrutura totalmente
modificada. Além de reforma e

pintura no prédio já existente, a
escola ganhou uma nova cozinha,
refeitório e depósito. As áreas de

circulação e jardim também
receberammelhorias.

Nesta etapa está sendo feita a

cobertura da nova área e a reforma
entra em sua fase-final. A previsão
é que a obra seja concluída no

final de junho.
De acordo com o secretário de

Educação, Harildo Konell, a

escola atende 70 crianças da

educação infantil de primeira 'a

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CP NOTAS
�PARABÓLlCA
Jaraguá do Sul na Record neste domingo
No último final de semana a equipe do programa Parabólica esteve

em Jaraguá do Sul gravando um especial sobre as atrações da
Cidade! Entrevista com as bandas Tribo da Lua e ponto de apoio,
Lanche na Smurf's, boliche no big Bowling, rapei e escalada com a

galera do clube de montanhismo Aventura Vertical, e uma visita o

Parque da Malwee! O programa especial sobre Jaraguá do Sul vai
ao ar no Domingo dia 23 de maio às 11 da manhã na rede Record!!!

�TECNOLOGIA

Senai promove dclo de palestras
o Senai de Jaraguá do Sul promove ciclo de palestras nos dias 25 e

26 de maio. No dia 25, a abertura, às 19 horas, será feita pelo diretor
do Senai de Jaraguá do Sul, Newton Gilberto Saloman. A primeira
palestra será com o empresário Vicente Donini, sobre administração
participativa, no auditório do Senai, às 19h 15. Às 20h30 a palestra
Norma elétrica BT t-JBR 5410, será ministrada pelo engenheiro
elétrico Alexandre Araújo dos Santos. Neste dia das 19 às 22 horas
acontece a exposição de "Projetos Integradores" e "Mostras

TecnológiCas" na área de metalmecânica, eletroeletrôntca,
automação industrial, confecção e moda. No dia 26 as palestras
iniciam a partir das 9h30 sobre Mundo do Trabalho, perspectivas e

desafios com a pedagoga Solange Buchmann. Das 9 às 11 horas e

das 14 às 22 horas a, mostra Projetos Integradores e Mostras

Tecnológicas continua em exposição na cantina da instituição. Das
14 às 22 horas será apresentada a Feitra de Produtos confeccionados

pelos alunos dos cursos técnicos em vestuário e estilismodo Senai.
Às 15 horas acontece a palestra Sistema de patentes e propriedade
industrial, com o engenheiro químico ,Hogério Luis Thum. Às 16
horas a pedagoga Solange Buchmann volta a falar sobre Mundo do

trabalho, perspectivas e desafios. Às 18h30 será realizado o

workshop Confirmação de tendências primavera/verã020D4/2005,
com Selimar Pais Montes O'Cas, E às 20 horas um desfile de moda
da coleção desenvolvida pelas alunas do curso técnico de estilismo
do Senai finaliza o evento.

�CURSO

Ferramentas daQualidade acontece no Cejas
o Núcleo da Qualidade da Associação Comercial e Industrial de

Jaraguá do Sul (ACUS), em parceria com a Sociesc, promove o curso

Ferramentas da Qualidade. O treinamento é direcionado para "

facilitadores da qualidade, gestores e profissionais de áreas que
buscam a melhoria dos processos, produtos e serviços. Com duração
de 16 horas, o curso acontece nos dias 31 de maio, 1°, 2 e 3 de

junho, das 18 às 20h, no Centro Empresarial de Jaraguá do Sul
(CEJAS). O instrutor será Leandro José Soares. As inscrições terminam
no dia 28. O investimento para associados do Núcleo da Qualidade
é de RS 140,00. Associados da ACUS e APEVI investem H'S 160,00.
Não sócios pagam RS 200,00. Mais informações podem ser obtidas

pelo telefone 275-7012.
-

�CURSO 2

PÓSGraduação na IBPEX em Jaraguá do Sul
Os cursos "Saúde Publica'; "Gerontoloqia" "Gerência Contábil';
"Marketing e Negócios';"Psicopedagogia" e "Magistério Superior"
oferecidos pelo lnstitutode Pós Graduação e Extensão -IBPEX de

Jaraguá do Sul estão em promoção. Todos que indicarem um

colega receberão desconto de 20% na taxa de matrícula desde

que os dois se inscrevam e freqüentem o mesmo curso. A

promoção será válida somente para a primeira turma de cada
curso. O local de matrícula e do curso é no CEU situado na Rua
João Januário Ayroso, 115. tel 275-3030. Os documentos
necessários são: Fotocópias de RG, CPF, Diploma, Estado civil e 1
Foto 3x4. Preços, prazos e demais informações com Manoel 372-
3342 ou Vanessa 275-3030.

o Boticário

CONFIRA NOSSAS
-

PROMOCOES
�

QUINZENAIS

Elvf.JARAGU4 DO SUL
AI< Getúlio Vargas, /58 - 275-0583
Av, Mal. Deodoro, /83 - 371-7365

Shopping Center Breithaupt - 372-26781....8@.'1
. Ih§@.'1
1"':6.1 llili.iii,:ii§Mii,iir.r:wil·1

EM GUAHAMIR1M
Rua 28 de Agosto. /939
Sala 02 - 373-1065

Parreiras, de Juiz de Fora (MG),em
outubrode 2003.

Misturando técnicas variadas que
vão desde a aquarela até o

espatulado, a artista diz que preparao
próprio suporte para ter liberdade em

escolhero tipode textura, que utilizará
na obra. O tema "Despertando
Sentimentos" é também o principal
objetivo da exposição da artista.

"Quero que o meu trabalho desperte
no observador algum sentimento

, bom e, sobretudo, gratidão ao maior

artista do universo, nosso criador",
afuma. Rosemarie é autoditada esua5

obras são inspiradas em paisagens.
"Meu trabalho é essencialmente
acadêmico, mas contemporâneo,
influenciado pela linha im

pressionista", define.

SUCESSÃO
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ALEXANDRE BaGO

Yvonne e Francisco assumem respectivamente presidência e editorial

Darlon estará à frente do setor de
desenvolvimento de produtos e

marketing. Maria Ap�recidaAlves
Hohl assume a gerência do de-

partamento comercial.
Yvonne de 49 anos, trabalhou

35 anos ao lado do pai. Por vezes a

filha assumiu os negócios de
Schmõckel enquanto o pai se

ausentava, tanto para participar da
política como das pesquisas. "A

Vila Lenzi e Nova Brasília no

ProgramaNossoBairroBotaFora

família tomou esta decisão baseada
na história de dedicação da
Yvonne nos negócios da empresa.
O nome de Schmõckel continuará
encabeçando o jornal até o final
do ano", explica Francisco Alves
que ressalta que todos os projeto
continuam como planejado.
"Mesmo sem estar presente
diariamente no jornal, tudo era

levado ao conhecimento do senhor

Filha de Eugênio Schmõckel
assume a direção do Jornal

}ARAGUÁ 00 SUL - A Prefeitura
de Jaraguá promovemais uma etapa
doProgramaNossoBairro Bota Fora,
que acontece sábado, dia 22, das 8h
às 11h, desta vez contemplando os

bairros Nova Brasília e Vila Lenzi.
Várias caçambas estarão distribuídas
em pontos estratégicos à disposição
da comunidade para o depósito de
entulhos, pneus, restos demadeira e

podas, enquanto que os materiais

como papéis, latas, vidros, plásticos e
metais devem ser acondicionados em
sacolas e deixados na calçada em

frente às residências. Segundo a

gerente de saúde, Nanci Zim
mermann, quem tiver móveis,
eletrodomésticos, estofados e

utensílios diversos - embom estado
de uso (para doação) deve acionar o
Programa Busca e Leva, através do
telefone 3n�8105. "Os objetos
também podem ser colocados na

calçada.Não vamos recolherresíduos
orgânicos", salienta, esclarecendo que
a campanha é exclusivamente para a
coleta de lixo seco.

Segundo o presidente da

Associação dos Moradores do Bairro
Vila Lenzi e Nova Brasília, Dirson
Wüer�, a associação está indo de

porta' em porta, distribuindo os

panfletos explicativos sobre o que
pode ser recolhido e como proceder
na .campanha, "Nós procuramos

.

explicar que a comunidade junta o

, lixo e a prefeitura recolhe", define
Wüerz.A expectativa da associação
de moradores é de recolher mais de
100 toneladas demateriais.

Coordenado pela Secretaria de
Saúde - com o apoio das secretarias
de DesenvolvimentoMunicipal, de

Schrnôcke l, e tomávamos as
t

decisões juntos. E mesmo não
estando presente fisicamente, ele
continuará sendo nossa referência
e faremos tudo como ele gostaria
que fosse feito", destaca.

Yvonne assume a direção
consciente de suas res.

ponsabilidades. "Manteremos os

_
trabalhamos como estão sendo
conduzidos, sempre amparados
pela nossa equipe de funcionários
e da: família, com o mesmo
pensamento de manter a

qualidade do jornal e Com.

prometidos com o trabalho"
,

afirma.
'

I

A direção do jornal Correio do
Povo ficou sensibilizada com as

demonstrações de carinho do povo
jaraguaense e até mesmo de várias
partes do estado. ·"Creio que
Schmõckel não imaginava que
tivesse tanto afeto e tantos amigos",
salienta Alves enfatizando que
tudo será feito para contribuir no
incentivo a cultura e projetos que
venham ao encontro do de
senvolvimento da região.
"Ninguém vai substituir senhor
Eugênio, pelo .contrário. Ele
'continuará sendo nossa re

ferência", finaliza.

Natureza é tema de exposição
na Unerj até fim deste mês

Trabalho da artista retrata paisagem, flores e vida marítima

POR CELlCE GIRARDI

� Yvonne Alice
Schrnõckel que há 35
anos trabalhava com

o pai, assume Jornal
Correio do Povo

}ARAGUÁ DO SUL - O Jornal
Correio do Povo vem sofrendo
algumas modificações desde o

início deste mês. O novo leiaute
da publicação e o lançamento do
Memorial da Comunicação são

metas do Correio do Povo. Mesmo
com a perda do diretor-presidente
Eugênio Victor Schrnôckel,
ocorrida nesta semana, todos os

projetos encaminhados pela
empresa continuam. No entanto
a filha de Eugênio, Yvonne Alice
Schmõckel Gonçalves passa a

assumir a direção da empresa. O
marido de Yvonne, Francisco
Alves assume como diretor de
editorial e administrativo. A neta

de Schrnõckel, Alessandra passa
a ser gerente do setor financeiro e

administrativa, cargo até então

exercido, pela mãe, Yvonne.
Leandro será responsável pelo setor
industrial e da técnica, o irmão

s

• Caminhões recolherão

materiais, que devem ser

acondicionados em sacolas
e deixados na calçada em

frente às residências.

Móveis, eletrodomésticos,
estofados e utensílios
diversos - em bom estado
também serão aceitos.

• Última edição do

Programa Nosso Bairro

Bota Fora na Vila Lenzi

arrecadou 80 toneladas de
resíduos sólidos.

Educação e de Desenvolvimento
Social-, oNosso Bairro BotaFora foi
implantado pela Prefeitura de

Jaraguá do Sul em abril de 1998,
quando envolveu os bairros São Luís
e Tifa Martins. Desde sua

implantação, o programa já atendeu
a 38 bairros, de onde foram retiradas
mais de trêsmil toneladas de resíduos'
sólidos e cerca de 230 toneladas de
material reciclável. Nanci lembra
que é através da limpeza, da higiene
e da prevenção que se mantém a

saúde pública. Neste sentido, o Bota
Fora colabora no combate a doenças
como leptospirose, dengue e cólera,
por exemplo.

Na última edição do Programa
NossoBairro Bota Fora nobairroVila
Lenzi eNova Brasília aconteceu no
dia 27 de maio de 1998.

-

Foram
utilizadas 82 cargas de caçamba que
recolheram 80mil quilos de resíduos
sólidos e 11.385 quilos de material
reciclado.

}ARAGUÁ DO SUL - A Unerj
(CentroUniversitário de Jaraguá do
Sul) está abrigando a exposição
de pinturas "Despertando Sen

timentos", da artista Rosemarie

Borgmaim.Amostra acontece até o

dia 31 de maio, no hall Interno da
Biblioteca Padre Elemar Scheid,
aberta das 8h às 22 horas.
Com enfoque em tudo o que compõe
a natureza, o acervo é composto por
22 pinturas produzidas entre 1997 e

2003. Os temas retratam paisagens,
flores e o cotidiano da vidamarítima.
Dentre as obras expostas, nove foram

premiadas.Amais recente premiação
foi a obra intitulada RosasVermelhas,
pela qual a artista recebeu amedalha
de Ouro, noXVIII Salão Feminino

,

naSociedade de BelasArtes Antonio

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



cJd""HultnIKU"'. QUINTA-FEIRA, 20 de maio de 2004

ESPORTIVAS
FUTEBOL suíço '

�odada 15/05/04 - Guaramirim

Lanc.TitãO 1 X 2 Agrop. Friedmann
. éãfxãd'Água 1 x 4 Beira Rio

érüíÃzul2 x 2 Bela Vista

Cétfiügas O x 4 Os Jagunços
fliéFox O x 5 Real Player
[uãmiranga 3 x 2 A + Gelada/HP Motos

Bei(õ's/Rest. Represa 4 x 1 Serenata

Misto 1 x O Rio Branco

CE Andretta O x 7 Bar do Zico

Cruzeiro 5 x 1 Estof. Mannes

União 2 x O MCM Química

Couve Flor 5 x 2 MN Automóveis

Classificação

Chave I

Beira Rio 6

Guamiranga 3

Caixa d'Água 3

Ã+Gelada/HP Motos O

ChaveJ
Real Player 6

União 6

MCMQuímica O

,lhe Fax O

Chave K

Agrop. Friedmann 6

Beko's/Rest.Represa 6

Serenata O

Lanc.Titão O

Chave L

Os Jagunços 6

Cruzeiro 3
..., Lethuga's

Estof.Mannes
3

,O

Chave M'
Bela Vista 4

BardoZico
Cruz Azul
Andretta

Chave N

Couve Flor" . 6
MN Automóveis 3
Misto 3
Rio Branco O

�MOLEQUE BOM DE BOLA
FaseMunicipal em Guaramirim

Masculino
10EEB Alfredo Zimmermann
2°EEB Pref. Lauro Zimmermann
NEF AlmiranteTamandaré
4° EEF São José
Defesa Menos Vazada: EEB Pref. Lauro Zimmermann (3 gols)
Artilheiro: Rafael Coelho - EEB Alfredo Zimmermann (11 gols)

�B Alfredo Zimmermann
�B Pref. Lauro Zimmermann
!g_B AlmiranteTamandaré
Defesa Menos Vazada: EEB São Pedro e EEB Alfredo Zimmermann
(29015)
Artilheira:Adriane Oecker - EEB São Pedro (8 gols)

GERAL/ESPORTE

TREINAMENTO

Atletas pensam que próximo
..

,

jogo é decisivo para o Juventus
POR JULlMAR PIVATTO

�Grisley, que marcou

o gol da equipe
domingo, voltou a

sentir a contusão na

perna esquerda
}ARAGUÁ DO SUL - Depois da

derrota do último domingo, que fez
a equipe do [uventus cair na tabela
de classificação, os jogadores
treinam agora visando o jogo
contra o Fraiburgo, que é líder da

competição ao lado cio Figueirense
B. Como no domingo o estádio João
Marcatto recebe um show

nacional, o jogo foi transferido para
a quarta-feira, 26, às 1Sh30.

O Moleque Travesso treinou

na tarde de ontem no campo do
Dom Pedro, emCorupá.O jogador
Grisley, autor do gol da equipe no
domingo, volttJu a sentir a lesão na

perna esquerda e espera se

recuperar para o �ogo de quarta
feira. "Tenho uma semana para
trabalhar essa contusão, e espero
estar à disposição do técnico para
poder jogar", diz o atleta. O jogador

,
, 'lamentou a' derrota do último

.domingo, dizendo que a equipe "

conseguem assimilar rapidamente
o que émelhor para a equipe. "No
jogo do úlÚmo domingo, a equipe
esteve bem empenhada, mas

faltou atenção. Jogar fora de casa

sempre é mais complicado",
explica VaI.

Equipe fez recreativo antes de começar o treino na tarde de ontem em Corupá

comandou a maior parte da
partida. "Sofremos dois gols em

bolas paradas e isso foi decisivo no

jogo. Agora queremos buscar a

vitória frente ao Fraíburgo, pois
jogando em casa temos a obrigação
de vencer", conclui Grisley.

Muitos gols 'na rodada do
,

Municipal de Schroeder
SCHROEDER - 26 gols em quatro

partidas.OCampeonatoMunicipal
de Futebol deCampo em Schroeder

começa a chegar em suá fase

decisiva, já que faltam apenas três

rodadas para a definição dos quatro
finalistas. Os jogos desse domingo
foram muito disputados,
principalmente porque houve o

encontro dos quatro líderes da

competição nas 'partidas.
No primeiro jogo da manhã, o

Atlético passou fácilpeloAliançapor
,6 x 2, o que não se refletiu no

decorrer do dia. Logo em seguida,
um dos m�lhores jogos do

campeonato, onde o Sport Rancho
Bom venceu, de virada, a Néki

Confecções. A equipe do Rancho
Bom saiu na frente com 2 x O e sofreu
a virada de 4 x 2. Mas a equipe
campeã do ano passado não se

entregou e virou mais uma vez o

placar, fechando em 6 x 4 com um

golaço de falta, no ângulo do goleiro
da Néki.

,

A tarde foi marcada por dois

empates. Primeiro, num jogo nervoso
onde foram distribuídos muitos

cartões, oComercíal empatou com a

Grameyer em 2 x 2, mesmo placar
de Valência e Tupy, que fecharam a

rodada do domingo, que aconteceu
na Sociedade Rio Camarada, na

Edite Hang diz que bom nível das

equipes traz público aos estádios

localidade de DuasMamas.
A coordenadora de esporte da

CME de Schroeder, Edite Hang, diz
que o campeonato está bem,
disputado e que a idéia de levar o

campeonato para os bairros trouxe
um público diferente.' "Temos
recebido um bom retorno nessa

questão, e o bom nível dos jogos
tambémajuda a trazer as pessoas para
assistir aos jogos", dizEdite.Apróxima
rodada é no domingo, no campo do
Esporte Clube Aliança.

O goleiro reserva Vai, um dos
mais experientes da equipe, diz
que a equipe está evoluindo
bastante e que trabalha agora para
conseguir uma chance entre os

titulares. Ele ressaltou a união do

grupo, onde os atletas mais novos

Nadadora da Ajinc ajuda
Brasil a trazer título da Itália

}ARAGUÁDO SUL-A nadadora
de [araguá do Sul, MayaraMartins,
conquistou duas medalhas nos

Jogos da Juventude Italiana; que
foram disputados nesta semana,
em Roma, na Itália. A atleta da

Ajinc/Urbano/FME conquistou a

medalha de ouro no revezamento
4 x SOm livre. Depois dessa
medalha, a atleta ainda disputou
a prova dos sOm costas e conseguiu
a medalha de prata. Com isso, o
Brasil ficou com o título geral no
naipe feminino destes jogos, que
encerraram na terça-feira, dia 18.

Além dessas medalhas, nesse
ano, Mayara já conseguiu uma

medalha de ouro nos SOm costas

no Torneio Fita Azul e uma de

prata nos 4 x 100m medley, no
Torneio Absoluto. A nadadora
embarcou para a Itália no dia 14
de maio, acompanhado de mais

sete atletas e dois técnicos, que
representaram o país na

competição em natação. É a

segunda vez queMayara disputou
a fase mundial desses jogos, que é

destinado a jovens descendentes'
de italianos com idade até 14 anos.
No ano passado, ela conseguiu o

110 lugar nos SOm costas e uma

medalha de prata no revezamento
4 x SOm livre.

Já as nadadoras Nathália

Krelling e Talita Hermann, também
da Ajinc, integrarão nesta sexta

feira, 21, a seleção catarinense de

natação, que disputará os Jogos'
Abertos Brasileiros, na cidade de
Bento Gonçalves (RS), nos dias 22
e 23 demaio. Elas garantiram a vaga
ao disputarem o Campeonato
Estadual Absoluto, que foi realizado
em abril, na cidade de Florianópolis,
Outra nadadora jaraguaense
também estará neste campeonato é
Marina Fructuozo, que atualmente
está competindo pelo Clube 12 de
Agosto, da capital Cátarinense,

Uma Transportadora de Vidas.

Lazer .. Turismo.· Fretamento

• Mayara Martins

participou pela segunda
vez dos Jogos da
Juventude Italiana. Na
última edição, ela
conseguiu a prata no

revezamento 4 x SOm e um

110 lugar nos SOm costas.

• As-atletas Nathália

Krelling e Talita Hermann
conseguiram a vaga para os

JABs em competição
disputada em Florianópolis,
no mês de abril.
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Automaticamente 1uxuosa

Contra-ataque yankee
Depois de um caríssimo processo de

'

rejuvenescimento da marca, a americana
Cadillac, matca de luxo da GM tem que mostrar

mais fôlego que nunca, É que, apesar de ter
Investido em modelos mais ousados e com

fei�ões mais europeias; ainda está ,

e�tlgmatizada por ser a marca preferlda de
digamos,motorista de "mais idade':Enquanto
m,odelos europeus fazem a cabeça e faturam os

dolares dos arnerlcarnos, os carros da Cadillac
são conhecidos como "banheiras" naEuropa.
As tentativas de rivalizar com Mercedes Benz e
BMW ainda estão aquém dos objetivos, embora
a marca dircurse o contrário.
Um dos mais bem sucedidos projetos desta
nova fase da marca, não vem em forma de
sedan ou SUV,mas sim como um belo roadster.
O�oUPé-cabriolet )ÇLR, custaa partir de U$ 72
mil no mercano americano e vale-se de linhas
rad' .

f
leais � n�da convencionais para fazerrente a nvars comoMercedes

5LK, Jaguar XK8 e Lexus
5c430. c

-, l'

O "hatchzinho da BMW"
A BMW prepara artilharia pesada
para atacar em uma nova frente.
Desta vez no maior mercado'
europeu: o dos hatchbacks. Com o

A 1, modelos como Audi A3 e Alfa 147
seriam os primeiros na linha de tiro,
mas VW Golf, GM Astra, Fiat Stjlo e

/

mais uma série de modelos dessa
categoria têm motivos de sobra para
tremer.
O modelo por sí só já é dono de um
visual tão invocado quanto os
demais da marca. E não é só. Ao

I aproximar-se dq carro, o motorista
não precisa de chave, pois o carro o

reconhece e destrava as portas.
Chique, né? Não ésó, Para ligá-lo,
apenas um toque e tcham!, um
botão faz o serviço. 'Claro que
isso não é tudo. Ele ainda possui
sistema de estabilidade e de
freio dinâmicos, alr baqs
'também para os passageiros e

mais uma lista imensa de
opcionais Ej! engenhocas

modernosas.O chato é o espaço
interno do A 1, que não chega a ser

tão generoso em virtude da
preocupação com o visual esportivo.
O lançamento oficial será em
setembro, durante o Salão de Paris.

, Strike da Nissan
Picapeiros, têm novidade na área!
A briga pela preferência'dos,
picapeiros continua acirrada entre
as japonesas Nissan e Mitsubishi.
Com Ford e GM com seus

,

modelos apáticos, as duas é que
mexem com as emoções dos
consumidores desse segmento. A

,
Mitsubishifoi a primeira a

apresentar o novo visual da L200
·e depois, a versão Savana,típica
trilheira de aparência mais rústica

, e cheia de acessórios. Agora é a

.

vez da Nissan que lança a bela e

recheda versão Strike, da picape
Frontier.Ó visual foi caprichado
para deixá-Ia mais esportiva. Além
das rodas, que são pintadas na cor

cinza, estribos laterais' e rack no
teto completam o visual. No
interior, painel na cor preta e

bancos em couro são ítens de
série nesta versão, disponível em
quatro cores, om a exclusiva cor

azul midniqht. Sai por R$ 86.100,
com ar condicionado, air bag

,

duplo e freios Abs de série.

Por Darlon Anacleto/Cromoart

\ Em uma era em que a praticidade torna-se cada vez mais um

excelente argumento de vendas, estar atualizado significa
diferenciar-se dos demais e ganhar fôlego extra frente à

,concorrência. Não f�zia mesmo sentido que um modelo de
luxo - e, como n-ão poderia deixar de ser, acessível a poucos �

como o Xsara Picasso, não tivesse o câmbio automático nem

como opcional. Aliás esse detalhe era aind� mais incoerente
em se tratando do carro-chefe da Citroên, que têm sua marca

envolta em uma aura de sofisticação e exclusividade. (
Pois bem, eis que finalmente, três anos depois do lançamento,
a montadora francesa resolveu dotar sua,minivan de luxo de
um câmbio automático de comando sequencial, batizado de
AL4 auto-active. Esse opcional era aguardado há tempos e

torna o modelo O primeiro do segmento a disponibilizar tal
conforto aos seus exigente compradores.
ACitroen espera que o modelo seja responsável por 40% do
total de unidades vendidas, e quem sabe vitaminar as vendas
domodelo q.u� .em. abril foram dc_806 exemplares, contra759
do Scênic e 993- da Zafira� Visualmente o modelo Automatique
não mudou e continua atual e instigante. A única diferença
fica por conta do adesivo com-a nomenclatura ''Automatique''

na traseira 'e nas laterais.
COMODIDADE
éTUDO
Aqueles que acham que
câmbio automático é

cômodo, mas toma o carro

beberrão e com desempenho
menos emocionante, ,

enganam-se. Ou melhor, há'
,

pelo menos a escolha É que o

novo câmbio do Picasso

possibilita uma programação.
para que o motorista adapte

" seu modo de dirigir aos dois
programas oferecidos:
esportivo ou econômico, tudo
ao toque de um dedo. Não
que a escolha de um Ou outro

influencie 'no prazer de dirigir
o veículo ou que afete
bruscamente sua autonomia.
Com o novo câmbio, o
Picasso ficou 20kg mais,

pesado o que exigiu uma

recalíbragem da suspensão
para não alterar sua altura em

relaçã� ao solo.
A versão brasileira equipada
com o câmbio automático
sofreu alterações em relação
-ao modelo europeu. Um

software que gera mais potência nas saídas de lombadas e prioriza
a recuperação de acerelação, Também há um sistema que aciona

'

automaticamente os pisca-piscas quando o veículo desacelera
bruscamente. .

-

O CUSTO DO CONFORTO
Vendido em duas versÕes de acabamento, o Xsara Picasso
parte dos R$ 57.410 (GLX) e R$ 61.830 (Exclusive). Ambos 1

vem equipados de série com a maioria dos ítens de conforto e

conveniência e ainda, freios ABS de última geração e brake
ligk Já na lista de opcionais figuram acessórios tentadores,
como rádio com cd player, disquete para até 6 CDs, alerta de
obstáculo no pára-choques traseiro, rodas €m liga-leve, porta
objetos no porta-malas, rack entre muitos outros.

o painel com os mostradores

digitais agrupados no centro continua
sendo um dosdetalhes que mais
atrai no modelo.Abaixo, o nome que
o diferencia dos demais e detalhe do
novocâmbio seqüencial
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2 CORREIO DO POVO CORREIO DO POVO

CLASSIMais
QUINTA-FEIRA, 20 de maio de 2004

Fone: (47)
, 370-862237 3113

Atendemos linha geral:

__®� ..aslI

Classe A 99 S-10 c. dupla 98
'\

Palo classic 99 Blazer 2.2 97

Uno Mille 99 Blazer 2.2 96

Corsa Sedam 99 Ranger 2.3 98

Goll.0 01 S-10 2.2 96

Goll.0 99 Courier 1.3 00

Goll.0 97 Saveiro 1.6 99

Gol' 1.6 95 .savelro 1.6 90

Goll.0 93 Fiorino 1.5 96

Uno Mille 97 Golf 1.6 02

Uno Milly 91 Renaul Clio 1.0 02

Escort SW 98 Vectra 2.0 97

ljmpra S0 97 Vectra 2.0 95

Parati 1.0 98 Corsa 1.0' 98

Audi A3 98 Corsa 1.0 95

R: Walter Marquardt, 518 - Em frente ao Posto Mime

.. A...../""AA./
lIeJea��_��.

(047) 376-0251
Rua Ângelo Rubiní, 900

Barra do Rio Cerro- Jaraguá do Sul- SC

(47) 376-1772/ 273-1001

A.__
Rua: Ângelo RUbini,7S0· Barra do Rio Cerro· Jaraguá do Sul· SC

c LTDA
. ·CAM H........

VOLKSWAGEM RENAULT ,

Parati fun Grafite G 2001 Clio RT vermelho G 2001
, GoIGIII' Branco G 2000 PICK-UP

Fusca 1600 Azul G 1981 Mitsubishi Pagero Preta D 2001

Fusca 1300 Bege G 1980 Blaser DLX Branca D 1999

FIAT Blazer DLX exec. 6cc verde meto G 1998

Palio Fire EX cf ar Branco G 2002 .5-10compL 4x4 Prata D 1998

Tipo 1:61E Cinza G 1995 Kombi Branca G 1997

Uno CS Vermelho A 1986 Pajero 4x4 Preta D 1995

FORD F-l000 est. turbo Vermelho D 1994

Fiesta Branco G 1995 D-20 gabinada 4p c0':1PL Azul D 1993
Escort GL Preto G 1991 Pampa Branca G 1993'

, \
, I GM D-20 gablnada 4p cornpl. Branca D 1990

Cinza G 2001 Fol000 gablnada Cinza 1985
Ve'rde meto G 1999 b·20 conquest

AudlA3

Bernardo Dornbusch, 330 - próx, Clube Atlético Baependi
.

Av. Waldemar Grubba, 4170 ;... próx. trevo de Schroeder
-'

5.200,00. Acerto troca pormoto. KADETT - vende-se, 98, GlS, S:10 - vende-se, branca, 97, acima de 88 a álcool ou gol do. VERONA-vende-se, 90, compl. R$ 2.80b,00. Tr.: 372-3480 ou R$ 7.500,00. Tr.: 9973-8955.
Tr.: 9955-4945. compl. R$12.000,00. Tr.: 9953- GNv. R$18.5oo,00. Tr.: 370-8331 mesmo ano. R$164,OO. Tr.: 995:J;. R$ 2.500,00 entro + assumir 274-8444.

9966. ou 9125-5752 cf Andrei ou 3061 cf Vilmar. finan. Tr.: 375-2190. GOL - vende-se, 96, 1.8,
CHEVETTE - vende-se, 88, Albano. FUSCA - vende-se, 76, bom de banco de couro e soI)1. rr:
dourado. R$ 4.200,00. Tr.: 275- MONZA - vende-se, EFI.650, CORCEL 11.- vende-se, 80. R$

.

KA '- vende-se, 98, v.e., t.e. R$ VERONA - vende-se, XLX, 1.8, mecânica cf reparos na lata. R$ 9902-7884.
1070 çf Jaime. 93, 2p, bordô, ve., todo origiQal, VECTRA - vende-se, Cd, 98, 1.600,00. Tr.: 273-6242. 10.500,00. Tr.: 370-1161. compl., 92, teto, álcool. Tr.: 370- 1.500,00. Tr.: 376-2160.

d.h. R$ 8.500,00. Tr.: 371-5157 prata, compl: Tr.: 9979-3308 ou 2920após 14:30. Tr..:910:J;.1927. GOl-compra-se,doan09195.

-
CORSA-vende-se, Wind, 2p, ou 371-5615 a noite cf 275-1675. ESCORT - vende-se, hobby, 94, RANGER - vende-se, 00, cabo FUSCA - vende-se, 76. R$ Tr.: 9902-7884.
97. R$1 0.300,00. Tr.: 370-1161. Crlstiane. azul mel. R$ 7.000,00. Tr.: 273- simples, completa (- .trava),

-
2.000:00. Tr.: 372-1102 cf

0944 após 19hs. diesel, 4x4, turbo. R$ 36.000,00. Marcos. GOL - vende-se, GL, 1.8,90.
CORSA - vende-se, Super, 4p, OMEGA - vende-se, GlS; Tr.: 372-3235 cf Ramos. Acetto troca por carro de menor

CARAVAN - vende-se, 82, d.h., 97. Preço a combinar. Tr.: 9162- compL + teto, 95, azul. Tr.: 9962- ESCORT - vende-se, modelo GOL - vende-se, speolal, . valor. Tr.: 9975'9925.
gasolina, branca.n: 9962-93()3. 4226 ou 370-1804. 9363. europeu, cornpl., prata, 93, a RANGER - vende-se ou troca- FUSCA - vende-se, 74; 1.500, branco, 01, 5 pneus novos,

álcool. R$ 8.500,00. Tr.: 9135- se, xt, CO, 01, compl. R$ roda larga. Tr.: 370;9842 cf luis isofilm, metade do IPVA 04 pago. GO�J-vende-se, 01, ve., corrpt.
CHEVETTE:- troca-se, 87, por IPANEMA - vende-se, SI, 92, OPALA - vende-se, diplomata, PALIO - vende-se, fire, 02, ,9698 ou 370-5739 falar cl 35.000,00. Tr.: 644-3017. Cartas de manhã. R$12.000,00. Tr.: 370-4810 a R$ 20.000,00. Tr.: 370-1478 cf
moto de trilha. Tr. 374-11.17 ou prata, gasolina, a.q., manual, 4p, 85, hidramático, rodas de cornpl, 4p. R$ 4.500,00 entr. + Nelson. tarde. Floriano.
9975-0117. rodas. R$ 7.000,00. Tr.: 275- Omega 15'. R$4.800,00. Tr.: 273- saldoem32xR$670,00. Tr.: 376- RANGER - vende-se, 97, 4.0, FUSCA - vende-se, 79, ótimo

6354. 6242.
.

1772 ESCORT - vende-se, modo compl. + GNV -tr capota de estado. Aceita-se troca. R$ GOL - vende-se, Special, 01, KOMBI- vende-se, 91 , bege, éf
"EVHTE - ver .. e-se, 79, Europeu, Gl, 93. R$ 7.300,00. Tt: fibra. Tr.: 370-2776 ou 9952-9660 2.800,00. Tr.: 273-6242. branco, película, pneus novos, baú, modo Elma Chips .. R$
J oe liga leve. Tr.: 276-2068 ou KAOETT -vende-se, GSI, bordô, S-10-vende-se, Oeluxe, 4.3, TEMPRA - vende-se, 95/96, 370-5'739 ou 9135-96�8. cl luis. metado IPVAf04 pago. R$ 8.000,00, Tr.: 370-0446 ou 9142,

9103-3293. clWagner. 2.0, 93, excelente estado, v6, cabo estendida, ar, d.h., trio financiado. Tr.: 371-3132. FUSCA - vende-se, 84. R$ 12.000,00.�certatroca. Tr.: 370- 2075.
l cornpl.ja.c., teto, d.h., v.e.). ARBG, sto, Antonio, 4 pneus ESCORT - vende-se outroca- VERONA - vende-se, europeu, 3.300,00. Tr.: 9962-0650. 4810.

CHEVETTE - vence-se, 89,. R$9.500,00. Tr: 372-3652 cl novos, GNV. Tr.: 373-4997 ou UNO - vende-se, Fire, zp, 02. se, XR3, cf opc., 86 + 1 biz 01 + 96, azul, 4p. n: 370-5627 ou PARATI - troca-se, 84 por carro
preto, cl película e aio 14.H$

.

Alcides ou Edinéia. 9107-4525. Tr.: 9903-7156 cf luis Paulo. 12 parco ou troca-se por Escort 8803-1561 cl Paulo. FUSCA - vende-se, 80, branco. GOL - vende-se, 95, prata mel. já financiado. Tr.: 9134-0498.l
,

� 1
.!

tl " � Q
.�

I f.·

PASSAT - vende-se 86 1álcool, 5 marchas. Ácetta.;;troca. R$3.50,00. Tr.: 273-624�
�
SANTANA - vende-se, Cl, 1.889,. gas., Impecáv'
R$5.8oo,00. Tr. 371-6238.

el.

�
VOYAGE - vende·se, 88, 16ótimo estado. Tr.: 275'411i�Juliano.

----
VOYAGE - vende·se, Cl, aztI,86: R$4.ooo,00. Tn: 275-1070�Jaime.

ALFA ROMEO 145 - vehde-�99, 1.8, completo, em Per1e�
estado todo revisado. RI
21.500,00. n. 275·1427 W
Bettina.

AUDI- vende-se, A3, Preto 99
completo. R$ 36.000,00.Tr.:37i
1m

BESTA-vende-se, 121ugares
94/95, Tr.: 376-0307.

'

CLlO - vende-se, Hatch, 00, 1.6
RT, prata, airbag duplo, d.h., ac.
CD original, controle satéme�
som, te. 5p, trava pi crianças
rodas de liga leve. R$ 21.!XXJ,�
Tr. 370-8928.

JEEP - vende-se, 72, freios de
•

S-10, guincho, bancos da
.
Recaro, todo equipado Plilillia
Tr.: 9973-3382.

l-200 - vende-se, cabine
.dupla, 95, a.c., 4x4. RI
30.000.,00. Acerta-se carro de
menorv,alor no negócio. Tê (4�
91 02-0009 cl Santiago.

P�ERO - vende-se, Spor( OI, .

preta. Tr.: 376-1772. '

)

PAJERO - vende-se, 95, 4x4,
compl. R$ 39:,000,00. Tr.: 37�
1772.

RURAL - vende-se, 74, C/�
GNV. Tr.: 9962-9363.

SCÉNIC-vende-se, 99, RXm
GNV, R$ 29.000,00. Tr.: 371-
2701.

.

SPORTAGE -vends-se; 95.Pl
29.000,00. Acerro carromeOO'

valor. Tr.: 371-5877.

TOYOTACOROlLA-vend�SI
95, cornpl. a.c., d.h. RI
12.500,00 + 1OxR$ 204,IIHe
275-1183 cl Sérgio.

TRAFFIC - vence-se, da

Renault, 98, gasolinaeGNV.ERI
+ finan. Tr.: 276_.11190u371·
0338. ,

-I

1113 - compra-se, de

preferência finahciado. Tr: 311·
0100.

1'113 - vende-se, caçamba'
d.h, dor em dia Tr.:9132-47S1
a narre após 20hs.

1513 - vende-se, 79, modll
13.500. Tr.: 9973-978"

CAMINHÃO FIAT - vende·se,
78, diesel, toco cl carrocool
aberta + graneleiro. RI

8.300,00. Tr.: 371·99921
�
MERCEDES - vende·se, írlIi
2013, ano 80, cara·preta.RI
16.000,00 enír + pres!. �
650:00 Tr.: 9991-5553.

•
BIZ - vende-se, 02, vermel'
cf 12.000km. R$ 3.600,��vistaouR$1.2oo,OOentr. +
H$189,63. Tr.: 370·7863
�
DIZ 'ê vende-se,03, pre�l:
partida elétr. R$ 4.000,00

�
BIZ - vende-se,. 03, N�:
preta, partida ele��

�
CBX 250 TWISTER-ve��1
se, %, c/ 10.900km
7.300,00. Acertamotona�
Tr.: 379-0206 ou 9967-31'"

CG - vende-se, 01, ve��
cf 18.000 km. R$ 3 600, .

9953'9966.'
t-

DT 180 - vende-se, 91,�:C
disco, preparada p/tnlh. I I
275-1431.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



��·CB·500""·�x·a"""
�oros

Aquios seus sonbos
não ficam no papel...

60 meses

c ons
ó

rcto

UNIAO,
�71-8153
Rua: João Januário Ayroso, 80

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

C 100 Biz�S.· .... R$ 87,56
Crypton C 1 ao···· 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····c R$ '123,26
NXR 125 KS ·. R$ 125;91
NXR 150ESD····· R$ 157,29
Twister 250-······ R$ 175,91
Tornado 250-···· R$ 192,61

60 meses

R$ 10.536,00-···· R$ 203,69
R$ 12.002,00-···· R$ 232,03
R$ 12.528,00-···· R$ 242,20
R$14.034,OO····· R$ 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
R$13.112,OO····· R$ 213,74
R$ 13.896,09-···· R$ 226,52

79 meses

R$ 17.775,00-···· R$ 267,75
R$ 20.880,00-···· R$ 314,52
R$ :t5.990,OO·:··· R$ 391,49
R$ 30.582,00-···· R$ 460,66
R$ 35.828,00····· R$ 539,68
R$ 39.637,00-···· R$ 597,06

D
PEUGEOT

IlIlDIl

(371-1970)
Compra
Troca - Financia

Vende

CB400 Vermelha

CBX 250 Twister Vermelha

CB,X 200 Strada Verde

FREEZER - troca-se, ,320�s,
vertical, seml-novo, por uma
esteira. Tr.: 371-5295.

CBX 200 Strada Roxa

XLR 125 Branca

FREEZER - vende-se, Consul
230tts, c/4 gavetas, seminovo.
R$ 300,00. Tr.: 372-1593.

Titan KS Vermelha

Titan KS Azul
FREEZER - vende- se, R$
250,00. Tr.: 273-0779 c/
MarleneTitan KS Azul

GALPÃO-vende·se, 150m2, c!
cobertum. Tr.:374-5206 c! Luis
após 18hs.

Títan ES
.

Prata

Titan 125' Vermelha

Tiran 125 Verde

Tttan 125' Vermelha

C·IOO Biz ,Verde

MÁQUINA - compra-se,
Interlock, somente, de'

particular; Tr.: 275-06;\17 c/
Alexandre.

MÁQUINA - vende-se, de corta,
filete, necessãando de reparos.
Tr.: 275-0647 Cf Alexanare�

MÁQUINA - vende;!re, de'
cortargmma, Irepp, g:�solina,
c! rodas, seminova. R$'il5!liOO.,
Tr.:370-64950u9137-6Ó74. '

MÁQUINA - vende-se, de
costura, overlock, Nissim,
8.000 pontos. Tr.: 372..Q5� 8. '

MÁQUINA - vende-se, .Muller.
R$ 200,00. Tr:: 276-0671 ,�

MESA DE SINUC.A - vende
se, oficial c/ tampo de
mármore por computador. Tr.:.
373-4156.

. :':'. \

Reboque p! 2 motos Cinza'

,

MOTOR - vende-se, deateezer.,.
.

:HD- vende-se, p/ computador, pequeno. Tr.: 373:3787 ..

2G. R$ 75,00. Tr.: 373-6402.
GolCL 1.6 Branco

Motos acima de 1998 -

Fusca Vermelho

LAVA JATO - vende-se, da
Electrolux. Ótimo preço. Tr.:
376-0168.

\

MÁQUINA -vende-se, de lavar
roupa, Muller, madeira. R$
200,00. Tr.: 276-0671 c!Jean.

MÁQUINA - vende-se, de
bainha e bordadinho el 3
agulhas, 2 aparelhos de debrum
(Kansai Special). R$1.700,00.
Tr.: 373-6238 demanhã c!Nelei.

MÁQUINA - vende-se,' de
costura doméstica e'outra
industrial Juki Lubrific
automática. Tr.: 370-3574 ou

9123-7355

4p. Tr.: 371-6238 ,

,Rua Fritz Bartel, 99 .\ Baependi
Jaraguá do Sul· se .

CONSÓRCIO - vende-se, biz c/
parlida, rl14 parco pagàseassmr

NX400 FALCON - vende-se, 46xR$99.5O.Tr.:273-6050.
vermelha, c/ 3.500km, 02.
Aceno troca por carro ou moto. CUBO - vence-se, Meteoro, c/
][:379-0206ou 9967-31 92. distorção. Tr.: 376-3166.

lllAN - vende-se, 97. R$ PNEUS - compra-se p/ Jeep,
2.700,00. Tr.: 275-0777. ·fronteim. Tr.: 91 03-0077.

TORNADO - vende-se, 04, c/
.. 2.600km. R$ 3.800,00 entr. +
5OXR$ 200,00. Aceito moto na

troca. n: 379-0206 ou 9967-
3192

RODAS - vende-se, TSW, aro
16"modeloYX1, nração 4x1 00,
com pneu Pirelli P70DO 195x45.

.Tratar: 372-3235 c/Gláucia.

SOM - vende-se, aparelho de
cd, Pioneer, c/MP3, modo 4650,
c/ controle, novo, na caixa. R$
585;00. Tr: 376-2206 ou 9111 �

9968 c/ Alexsandro.

Xl225 -e- vence-se.. 02,
dourada. R$ 7.000,00. Tr.: 9132-
5OC6.

SOM - vende-se, módulo Boss,
1600w c/ 4 canais, c/ tampa
aertlieo, sem-nevo. R$ 350.00.
Tr.:. 8802-3150 c/Eduardo.

·AlTOFALANTE-vende·se, 69.' ------
T� 372-0876, SOM,- vende-se, CD Pioneer

MP3, modo 4650 c/ controle,
sem-novo. R$ 650,00. Tr.: 8802-
3150 c/ Eduardo.

.

CARRETlNHA - vende-se, pi
motos, documentada, pneus e

rodas esportivas novos. R$
1300,00, Tr.: 371-9992. TRAILLER - verde-se, equipado

p/ lanchonete e antena pI rádio
COMPRA·SE - preferência amador. Tr.: 371-9086 ou 9135-
Santana, ano 90 a 93, cornpl., 2230.

Truppel. Car
.

VEíCULOS MULTIMARCAS

Fone: 275-1183

Rua Erwino Menegotti,1530 - Vila Rau - Jaraguá do Sul

BETONEIRA - compra-se, de
250 ou 320 litros. Tr.:276-0292.

BICICLETA - vende-se, infantil,
aro 12, vermelha, em ótimo
estado. R$39,00. Tr.: 373-0304ou
373-4386.

BICICLETA - vende- se,
,

cromada. R$50,00. Tr.: 3l3-
4830.

compra - vende - troca
financia - novos e usados

·CACHORRO - vence-se, lindo
casal de Chow Chow, sernl
adolescentes, cor caramelo,
com pedigree e garanta,
carteira de saúde erri dia. R$

BALANÇA - vende-se, antiga.
Tr.: 9103-6194 c/Sueli.

88
90
8
,O
9

,�3
87
89
87
92
92
97
80
97
86
U
89 azul

Omega. Supréma GLS 2.0 compl,. top de linha 93 azul
l'=-lÓOO c.dupla, MWM, compl., 94." cinza
Çol CL MI l.§;'a.c., d.h, O O branco
MO�!l Tita.I'I.ES,

.

99 verde
"élmpa '...., 9,0 branca
!>el 'R�V1GL 1.8 9 O
Omega Suprema GhS 2.2 9';
Parati CL

.

83
V�rqna, •. . .' .

9"1
Ch�\fettê ll!Í'liqr .

.9 2
k200 GL, COUI'O, rodão, 99 a�l!

Tel: 371-7212 Cei: 9963-7641
_

Av. Preto Waldemar Grubba, 2322' - Vila Lalau

l I

800,00. Tr: 370-8563 ou 91 03- fotográfica. R$ 650,00. Tr.: 8802-, ótimo estado de conservação.
3580. 3150.. R$200,OO.Tr.:370-2462ou37j·

8642
CACHORRO-vende·se,basset. CELULAR - vende-se,
Tr.: 373-3787 c/ Noeli. motorolla, V8160, c! nota fiscal,

na caixa. R$150,00. Tr.: 9123-
CACHORRO - vence-se, casal 65490u 371-6708.
nO 1 de pintcher. Tr.: 373-3787.

ESTEIRA - vende-se, elétrica,
marca Çaloi, nova. R$ 500,00.
Tr.: 370-6847.

,.

CELULAR - vende-se, 2 'ESTOQUE-vende·se,debazar.
CACHORRO-vende·se, fêmea celulares, Nokia Tr.:374-5334 T['376-0307.

pastor alemão, 4 meses. Tr..: c/ Fabio.
.

373-3787 ou 9146-349B.

OURO - conpra-se, qu,�q�er
peça, arrebentada, quebrada,
Paga·se à vista. Ir.' 9979·,
0605. 'r:�;'�

PEDAL - vende-se, duplo de

bateria, Mapel, seminovo. Tr.:
376-1242: " .,

,

PLACA - vende-se, iluminada,
4><1m.R$15O,OO.Tr.:9!02{Xl8$

·,I·r;.-,

IPOLTRONA - compra�se: pI,
criança pi carro. Tr.: 275:0631
c/ Rosélia ','

PRANCHA - vende-se, de surf
7,2, fun bordy evolution: marca
tropical c! capa. R$ 4oo,l!)O. ifr.:· ,

91()3.Q()77.
.

RETALHOS - eompra,�e, pj.
fazer estopas graQ'dé� e

pequenas de 200kg a 5OQIqj. Tr.:
9103-6194 c! Sueli.

"

Arquitetura & Topografia

Para o lar
e para a Indúsl�I,'�

A TECNOCALH�S mantém um compromisso' co� ai�:::i:�
qualidade em tudo que produz. Calhas, Coifas, Aqu�ceaor

Solar, Eólico, Chaminés, Tanques, Funis, Moldes parei:
velas, Chapas em geral, Churrasqueiras, Baldes, Miçtj,jib,Sr,:

Prote�ão para parabólicas, Corte e dobra de chapas��;(
Funilaria Industrial em Inóx, Galvanizados e Aluminio'::: 1

Além de diversos outros produtos. Consulte-nof:l ri" .

,
<,,'" ',;;:\3

QUAUDADE E EXCelÊNCIA EM SERVIÇOS O� CALHAS E FUNILARIA INOL É COM À TEéNO'ÇÀLHAS

APARELHO DE FISIOTERAPIA
- vende-se, c/ duplas placas
magnéticas e um jogo de
bastão, bolão de freqüência e

potência. R$ 300,00. Tr.: 371-
4264

. APARELHO DE SOLDA - vende
se, migue, modo 250 e

Srnashweld aeombi. Tr.: 374-
5206 c! Luís após 18hs.

AQUECEDOR DEAR- vende-se.
Tr.: 373-3787.

CACHORBO .-vende-se, filhote
dé pincher puro. R$150;oo. Tr.:
276-0150.

CAMERA FOTOGRÁFICA -

.

vende-se, Kanon EOS 1.000 c/·
lenta, m�rca vivitar, macro 1 00
milimitros. R$ 500,00. Tr.: 370-
6787 ou 9909,5215 c/ Paulo
Roberto.

CARRINHO - vende-se ou

aluga·se, caninho de cacborro

quente. Tr.: 9117-2447 c/
Marcos.

CARTA DE CRÉDITO -vence
se, diversificada p/ compra,
casa, apto ou caminhão. R$
10.000,00 a R$ 60.000,00. Tr.:
(43) 3324·1934.

CAVALO - vende-se, criolo
registr.ado, potr.anco na eorzairo
oolcrado, Tr.: (47) 378-1'849 c/
Daniel.

CELULAR - vende-se, V60,
motorolla, pré-paço, R$ 350,00.
Tr.:9987-1004.

EXPOSITOR - vende-se. p/
CELULAR ,e- vende-se, Nokia flàrieLiltlJm. Tr.: 376-3331.
1220, Tim, 4 meses eje uso. R$
160,00. Tr.: 9905-3055. FOGÃO - compra-se, a lenha.

Tr.: 9905-3696 c/ luzla.

., Medição dt;t terrq

., Desmembramento
,� Regularlzação de medidas

• Prójeto e execuçóo,
.

(residencial, comerciai, etc.)
• Reformas em gElíal

COMPUTADOR"- vende-se,
AMD K62, 500mhz, HD 20gb,
memóriamm 64mb, monitor de
14'. R$ 900,00. Tr.: 376:0081 c/
Emerson.

FILMADORA - vende-se, JBC,
walter Marquardt,
:no744SL.5

.

... - - .. - ----.- - ---:--.---.-
--.- -- -. . �-_._----_ -

��n,':

INJECA·R AUTO CE,NTER��;�1
j'

.

(" .:' '�14
U' ·�, ..,.,·1.,',. '"'tI

A CASA DO.CARBURADOJl':
r�,,-
';�h

- Afínação de Motores - Recondicionamento e Limpeza de Carburadores
Embuchamento de Bases - Peças e Miudezas para Carburadores �'
Injeção e Check-Eletrônico - Troca de Gasolina para Alcoo'

.

Serviços de freio e suspensão
/

COMPUTADOR - vende-se,
'

CPU Duron 2gb, 128 mb, HD
40gb, gravador Cd, caixa de
som 220, teclado novo na caixa.
R$1.250,00. Tr.: 9903-1913.

CONTRA·BAIXO - vende-se
Golden, em ótimo estado, cor
madeira, com case e alça,
Tratar: 370-1801

IECN.
CALHASDIVISÓRIAS - compra-se para

escritório. tr.: 275-2400. .

OVO - vende-se, Gmdiente, com
MP3, 5 meses de uso, na caixa,
'c/ garantia. Ótimo Preço. Tr.:
9987-1004.

OVO - vende-se, Gradiente,
cornpt - MP3 e Karaokê, c/2
meses de uso. Tr.: 374'5334 c/
Fabio.CELULAR - vende·se,

motorolla, modo T7201:GSM, c/
visor colortdo e câmera' OVO - vende-se, Gradiente,

Fone: (47) 371..;.3898

Av. Prefeito,Waldemar Grubba,1207 - Baependi .. Jaraguá do 'Sul f se
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



VfVotOra�m I FinanÇáS,

Blazer 2.2 cornpt,
5-10
Resta
Corsa Pick-up 1.6
F-4000
MB 608 carroceria

MB 1513 caçamba
MB 1113 truck

MB 710 turbinado, cl baú
Vectra GLS compio
Monza 2p'
Gol,4p,
Gol Plus 4p
Rural4x4

cinza

prata
branca
vermelho
vermelho
cinza
vermelho
amarelo

azul

vermelho
bordô
cinza

verde "

cinza

branca

D

D
D

D

'G
G

G

�
G

82

79
75'
98
94 •

94

99

01

75

STREtfêiw 3'7',0·3' l'13� a v t o m
ô

v e i s ,

Av. Waldemar Grubba • Jaraguá do Sul • se

CHEVROLET
/ PRETO

AZUL
CINZA
AZUL
VERMELHO

BRANCO
BRANCO
PRATA
VERMELHO

PRATA
CINZA
VERMELHO

PRETO
CINZA
PRATA
PRATA
BRANCO

GRAFITE
BEGE

1997
1995
1995
19911
1993

1991
2003
1999
20.0.0

2.0.0.0
1994
1994

2.0.03 '

2.0.0.0
2.0.0.0
1997
1994

2.0.01
.oKM

CORSAWINO
IPANEMA Sl/E
ASTRA GLS
MONZA GL, CI TRIO +OH
OMEGA CO COMPL.

UNO MILLE
PALIO SX 4P
PALIO WEEKENO
UNO SX

ESCORT GL COMPL.
ESCORT I'IOBBY 1.6
VERONA GL 1.8, 4P

pala SEOAN
GOL GUI16V
Gal 1000 4P 8V
SAVEIRO CLI 1.8
GOL LO

CLlO COMPL., 1.0, 16v
CLlO

\

FIAT

, F.oRO

V.oLKSWAGEM

RENAUlT,

FIAT 97

96
92

92

01

98

94,
94

'90
91

98

99
00

88

94

91

91

Bordõ
Vinho

Preto

Cinza
Azul

Branco

Cinza

Azul

Bordõ
Cinza
Branco

Prata

Branco

Azul

Bordô

Prata

Prata

R$ 9,500,00
R$ 9,500,00
R$ 6,500,00'
R$ 8,500,00
R$12,800,00
R$11,800,00
R$ 7,000,00,
R$ 8,500,00
R$ 7,500,00
R$ 6,000,00
R$14,000,00
R$11,500,00
R$15,000,00
R$ 5,500,00
R$ 8,800,00
R$ 8,000,00 '

R$ 7,500,00

U.no4p·
TIpo1,64p
Uno

Tsmpra
Uno2pFire
Palio4p
Pampa1.8
Escort1.6

KádéttGS
Chevette

CorsaWagon
Corsa2p
Corsa4p ac,

Gol special ,

Logus
Saveiro 1.6

Parati1,6

FORD

GM

vw

Branco 2003

Branco 2003
Prata 2002

Cinza 2002
Prata 2001,
prata 2001

Vermelho 2001
Marrom 2000
Azul 2000

Vermelho 1998
Cinza ,1997
Bordô 1996
Cinza 1995

Bege 1995
Bordô 19'95
Azul 1993

R$ 24.500,00
R$ 26.600,00
R$ 15.500,00
R$ 23.000,00
R$ 24.500,00
R$ 17.800,00
R$ 23.500,00
R$ 18.300,00
R$ 17.;500,00
R$ 15.500,00
R$ 10.800,00
R$ 9.300,00
R$ 29.500,00
R$ 9.500,00
R$ 9.500,00
R$ 8.500,00

Gol 1.0 Power compl. 4p
Santana
Ka GL
Corsa Sedam MFI 1.0

Clio,RN 1.6 16v Sedam
cuo RN 1.0
Brava SX

Clio RN 1.0
Gol 16v cl d.h.
Escort SW a.c., d.h.
Fiesta
Uno ELX4p
Mercedes C180
Gol1.0i
Corsa
Monza SLE compl.

93
-

branca

Fiesta Supercharge ve,te,aq,lt,dt,dh 03 ,cinza

Corsa sedan 1.0, ve.te.iaq.dt 01 cinza

Palio Weekend compl. 99

sundown Palio 98 preta'

Oourier 1.3 básico 98 azul

Palio EDX.4p 1.0 ve,te,aq,lt,dt,cd 97

96

vermelho

fSombi furgão branca

Tempra IE 8v, compl, 93 preto

Pampa L 1:6 •

373-0806
313-1881

G

G

G

G

G

G

G

G

G

azul e 99

prata 01

prata 99

prata 97

branco 99

vermelho 00

vermelho 95'

vermelho 95

prata 00

verde 03

Azul 03

Vermelho 00

Prata 01

Azul 97

Branco 02

Vermelho

Astra GL compl.
CorsaWind 4p
CorsaWagon GLS 1.6 cornpl.
Vectra GLcompl.
Gol'1,08v4p
cno RN compl. -v.�.
Corsa 1.0

GolfGTI2p
Goll.016vcompl.
CorsaSedam

Fiesta 4p cl som
Scenic RXE

Peugeot 206 cl ar
Escort SW GLX

Corsa Sedam Millenium

Escort Hobby 1.6

\",-'i'G

G

G

G

G

G

A

99

03

01

01

branca 4p, 1.0) 16v,
, grafite 1,8 compl.
cinza a.q., d.t., t.e. alarme

cinza d,h,;GNV

R$15.500,00
R$ 34.000,00
R$'14.500,00
R$18,500,00 -

Parati

Meriva

Fiesta

Corsa

�OIGIII ,01 branco I"lus, 4p R$17.QOO,00
Uno 00 grafite EX, 4p; c/ opc. ' R$11.0O,O,00
Corsa 00 preto 4p, cl opc. R$ 14.200,00
Palio 99 \' azul weekend, 16v, com pio R$ 16,000,00
Palio 97 azul 4p, E'oX, trio R$ 11.000,00

Escort'Euro96 azul GL, 1.8, a.c, i. R$10.000,00

Omega 93 azul" GLS, compl., GNV. R$15.50�,00
Escort Euro 93 cinza 1.6, álcool R$ 8;000,00
D-20 92 gabinada, diesel, compl. R$ 31,000,00

voyage 91 grafite GL, 4p, 1.8, álcool -,
R$ 7.500,00

Com ra-se carro 1.0 acima do ano 95

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

FIAT \ UnoELx4p Cinza 94 R$ 8,600,00
Fiorino Furgão 1 ,5 Branco 98 R$10,800.00
Uno 1.3S Branco 91 ,R$ 5,900,00
Uno Miille Cinza 92 R$.5,900,00
PrêmioCS Branco 86 R$ 3,200,00

FORD F-1000F Prata 87 R$17.900,00
Pampa 1.6

,

Prata 95 , R$ 8.900,00
EscortGLX Vermelho 96 R$10.300,00
Fiesta 1 ,O 2p Prata, 97

.

R$ 9.600,00
Verona 1.6 LX Prata 91 R$ 6.500,00

GM CorsaWind Bordô 96, R$ 9,600,00
KadetlGL

'

Bordô 94 R$ 7,900,00
II Kadett'SL Azul 91 R$ 6.500,00

IpanemaSLE Bege 91 R$ 6,90.0,00
.

Chevetle 1 ,6 DL Preto 91 R$ 5,900,00
Opala Diplomata Preto 88 R$ 2,900;00

I' VW Voyage CL 1.6 Branco 91 R$ 6,600,00
VbyageGL 1.6 Bordô 89 R$ 5,500,00
Voyage GL 1 ,6 Prata 88 R$ 5,300,00
GolGL Prata 92 R$ 7.200,00
GolCL Branco 91 R$ 6,800,0'0
GolCL 1.6 Prata 88 R$ 5,500,00
LogusGl 1 ,8 Bordô 94 R$ 8,500.00

-
Fusca Verde 75 R$ 950,00

II
II
I

Rua João Januário Ayroso, 65
371-5343 - (47) 9�03-2936

FIAT

vw

9}
95
95

01
93

98
99
01
00
99
00
01
99
98
00
01

95
98
04
03

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

Golf 1.6 cornpl.
Gol Cl 1.6 álcool

Vectra 2.0 GL côrnpl. GNV
Astra GL 1.8 4p cornpl.
Corsa Wind 4p
Astra GLS 2.0 4p compl.
Astra GLS 2p, 18, compl,
Astra GLS 2p
Vectra Millenium 2.2
Corsa wagon 1.6
S-10 cornpl.
Corsa wagon 1.6
Corsa 4p'1.6 I.t., d.t., a.q., t.e.

Escort Hobby 1.0, I.t., D.t., 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.

preto
preto
azul

cinza met.

GM
branco
.branco
branco
cinza met.
azul met.
marrom met.
prata
preto
branca
prata
prata

cinza
prata
prata
prata

FORD

87
78
93
93
98
93
96

- -94

'i' 98
91

.:-99
89
95
93
83

dourado
branco
verde musgo
verde
bordõ
cinza meto
branco
cinza met
azul
amarela
marrom rnet

prata rnet."
bordô

.

cinza met.'
branco
79 branco
vermelha
verde

Monza SLE, 1.8, cornpl., 2p, gasolina
.Fusca 1300

.

Chevette DL 1.6 G
Gol 1.6, gasolina
Ka cornpl, 1.0
Escort Europeu 1.6 G
Santana cornpl. 2.0 G
.Uno, 1.5, IE, álc. ,

Fiesta 4p G
Saveiro 1.6 G
Saveiro MI 1.6 cl a.c,
Escort GL A
Paratl 1.8G

, Voyage 1.6 A

Marajá A
Corcel Ii A
Courier ,

Clio 1.0
I

98
01

MN AUTOMÓVEIS
FONE/FAX: 373-0131 ou 373-338L

IMP. Mercedes C 280 4p Preta

BMW 3251A4p Cinza

Barraca p/campln com leIa

Branco

Cinza

Azul

Verde
Beg�
Cinza

Cinza

Cinza

Branca

Cinza

Branca

Verde

Preta

G

G
G

G

A

G

G

D

G

G

GNV

G

G

G

G

1985

,1981
1983
1992
1983
1991
1987
2002
1994
2001
1996
2001
2001
1995
1993

vw Fusca 1300

Fusca 1300

Gol1.32p
ApoloGLS2p
Voy,ageLS2p
Uno CS 1,32p
Premio 1.0 2p
Ranger2,8CD
Verona LX 1..8 4p
Corsa 1.04p
BlaserDLX 2,2 4p
Yamaha 125K

Honda C1 00 Biz

FIAT

FORD

GM

MOTOS

310-3021
Av. Preto Waldemar Grubba, 4142 - Centenârio - Jaraguâ do sul

Chevette + rodas 87 branco

Tempra compl. Único dono 97 prata

Logus 94 verde

Escort Guaruiá compl. 92 cinza

bordo,Un04p 96

Gal MI 97 prata

Uno ELX 4p 94 branco

Escort Hobby 94 vermelho

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



VEíCULOS
370-7516
Financia

•

Golf2.0 cornpl. Cinza 98

Fiorino Furgão 1.5 , Branca 97

Moto titan 125 97

Pampa Vermelha 94

Hilux Sw4, diesel Cinza 93

F·1000diesel ' Cinza 92

Caminhão 7110 turbinado cf baú Amarelo 89

Monza, álcool Verde 86

F-1000 Amarela 86

Escort Prata 86

saera
' Verde 99

372-.0676

R: 28 de Agosto -

Guaramirim

(em frente a Rodo

ferroviária)

L·200 4x4 a.e., compl., diesel

Biz 00/01;02
Palio v.e., t.e. 98

Pajero 2.8 GLSB cornpl. ,
98

CBX 200 Strada 98

Palio ED .c,
.

97

Pajero compl. 95

Kadett, Cinza 92

Uno 1.5, vermelho 91

D-20 Custom 91

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$ 43.000,00

R$ 6.500,00

R$ 6.500,00

R$ 16.500,00

fallNTIIL
VEICUlaS

COMPRA
VENDE·
TROCA
FINANCIA

311-4510/316-2895.1

RUA BERNA�DO DO�NBUSH, 1654· BAEPENDI ··JARAGUÁ DO SUL· se

Parati 1.6 álcool, a.c., D.h. Branco 2001

Gol ?pecial Branco 2000

Santan� 1.8 compl. Vermelho 1999

Vectra GLS compl, Branco '1998

Gal MI Vermelho 1997

Gal MI v.e., t.e. Bordô 1997

Uno Mille 2p Verde 1996

Omega cornpl. Azul 1995

Saveiro CL 1.6 Vermelha 1995

Pampa Azul 1994

Yamaha XT 225 Azul 2000'

/

� Â
"
, \

4rduino "37.1.422'5Veiculos

Rodocar
Veículos, 273-6549

, Rua Bernardo Dornbusch, 620 - Baependi - Jaraguá do Sul,

Celta 1.0 4p V H C branco 03 G

Fiesta 1.0 4p l,etec Rocan preto 01 G

Corsa Sedan 1.0 4p wind branco 00 G

Ka 1.0 2p zetec rocan dourado 00 G

Gol GIlI 1.0 4p 8v branco 00 G

Ranger 2,3 2p cl G N V . preta 97 G

Palio Ed 1.0 2p branco 97 G

Golf G'LX 2.0 4p cinza 95 G

Quantum 1.8 4p básica " branca 95 G

Del Rey 1.8 2p G L ' vermelho 90 G

CBX 750 Wind cinza 90 G

Fusca 1.3 2p bege 82 G

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

VIUot(:ua,n1bal Finanças
,

/

w. 'BREITKOPF
Caminhões e Ônibus

"

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

"

CAMINHÕES

VWL80 96/97 carroceria R$ 39.000,00

8� 120 03/03 baú R$ 63.000,00

8.120 Q3/03 carroceria R$ 64.000,ào

À vista ou R$35.000,00 entro + 27 pare. Pelo FINAMI

8.150 00/00 carroceria R$ 53.000,00

À vjsta ou R$ 40.000,00 entro + 35xR$662,OO fixo

i
',���1

311-0802
-li '

311-8281
Exp,Antônio Carlos Ferreira, 130 - Centro - Jguá do Sul

Celta 4p, a.c.
Corsa sedam cornpl,
Corsa Classic
Gol 1.6 power d.h., Trio
Corsa, sedan milênio, ac/vte
GolGL
Gol Power 16v, d.h., Trio
Palio Weekend ELX cornpl.
Fiesta Sedan cf opc.
Parati Summer cornpl.

.

Siena Fire cf opc.
Scenic RT 1.6 cornpl.

.

Astra GLS cornpl.
PalioEx 4p trio
Gol MI
S-10 cabine dupla cornpl,
uno EP 2p trio

'

Gol CL 1.6
Palio Fire 4p

Prata
Prata
Azul
Branco
,Prata
Prata
Branco
Prata
Bordô
Bordô
Branco
Cinza
Prata
Verde
Branco,
Cinza
Azul
Branco
Branco

04
03
03
03
.02
02
02
02
02
01
01
01
99
99
98
97
96
91
O Km
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6 CORREIO DO POVO CORREIO DO POVO

CLASSIMais

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

Papel HD, Plásticos, Sacolas
Plásticas, Pratos de Papel,
Bandejas, Fitas 3M, Suporte

de Papel, Etiquetas, Rede para
frutas, Mat.erial de expediente,

e embalagens em geral

Tratar:

QUINTA-FE.IRA, 20 de maio de 2004

373-4997 9107-4525
PLANET GAME rENCA�ADOR & eletricista
* VENDAS *LOCAÇÃO' * CONSERTOS EM GERAL

\ .

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
ViOEO'GAMES .CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAL.

SECADDRA - vende-se, Enxuta SOM -vende'se, Philips, 200w,
-,

Máster, seminova. R$60,00. Tr.: "
3 cd's, cf 2 meses de uso. Tr.:

376:2362.
•

.

374-5334 cf Fabio.

• PLAYSTATION 2.
'XBOX
• PLAYSTATION ONE
• OREAMCAST .

• NINTENOO 64
* GAME BOY COLOR
* GAME BOY AOVANCE
* NINTENOO GAME CUBE hórario de atendimento: segunda á segunda das 10:00 ás22:00

Rua: Bertha Weegue ,1087· Barra· Jaraguá do Sul· E·mail planetagame@ibest.com.br

SOFÁ - vende-se, azul, 2 e 3 TECLADO-vende-se, Casío CA
lugares. Tr.: 9101-0467 cf -1105f8.R$150,00.Tr.:9103- ICristiane. .

.

0077.

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

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

Vendq e colocação de lajota prensada c/ 35MPA, tijolos de concreto prensado
cl 35MPA, Peive com trava

;, FONE/FAX.: 392-3071 .u 9122-8935.

TECLADO - vende-se, CCE 22K,
cf suporte, n: 273-6050.

TORNO - vende-se, Nardine e

outros tomos. 1)$10.000,00. Tr.:
9975-8433.

TV - vende-se, Cineral, 20', It:
374-5334 cf Fabio.

VAPORETO - vende-se, It:
91.03-6194 cf Sueli.

VESTIDO - vende-se, de prenda,
verde. Tr: 371-5270 noite ou 371-

. 5042coml.

VIDEOGAME - vende-se,
Drearrcast, cf 2 cora e 3 jogos.
R$350,00. Tratar: 376-2206,

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station 2, totalmente
destravado, cf 3 jogos.

(47) 276-3429
9975-5659

Rua: Exp, Gumercindo da Silva,. 6,16 - Centro

�) erviços da região fr \

e.com.br

Rua João, onmscheck, 293 ": Sala 02

Nova Brasifía Jaraguá do Sul - se

telefonia e segurança

Centrais telefônicas Intelbras

Fone: 3,71-7007
(

A mell:Jor opção para' sua empresa,
escritório 'e residência.

Produtos e serviços para t,,'efonia,
redes de informática, segurança

eletrônica e automação de condomínios.

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

TELEFONIA
(Instalação e Assistência Técnica)
Centrais telefônicas (PABX)
Placas de expansão pi centrais
Telefones e fax
Aparelhos para televendas (headset)
Atendedores automáticos
Espera telefônica personalizada
Identificadores de chamadas
Gravadores de ligações
Campainhas auxiliares industriais
Cabos telefônicos
Tomadas e Plugs
Sistemas de proteção
Fontes e baterias p/ telefones

VIDEOGAME - vende-se,
playstation cf 2 controles,
transformador, 4 jogos. Tr.: 372- .

0876.
\

R$750,oil. Tr:atar: 376-2206.

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station, cf 2 controles, 3 jogos.
R$ 250,00, Tratar: 376-2206.

_,

VIDEOGAME - vende-se, cf 2
fiias e 2 controles. Tr.:373-3787
cf NoelL

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

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

ALUGA-SE: casa alv" 3 dorm,

Pago até R$ 400,00, antecipo
todo mês. Tr.: (47) 644-3017

ALUGA-SE - quarto cf bwe, no
bairro Ana Paula IV Tr.: 273-
6050.

SEGURANÇA ELETRÔNICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Portão eletrônico e interfones
Cancelas automáticas p/ portarias
Fechaduras elétricas e fechos I

Vídeo Porteiros \.
Monitores (P/B e,Colar)
Micro Câmeras (P/B e Coloridas)
Alarmes e sensores infravermelho
Sistemas de gravações de imagens

\

AUTOMAÇÃO PARA PRÉDIOS
DE APARTAMENTOS
(Instalação e Assistência Técnica)

.

Porteiro.eletrônico coletivo
Portão eletrônico de alto fluxo
Alarme de incêndio
Iluminação de emergência
Sistema telefônico coletivo
Monitoramento de imagens

ALUGA-SE - procura-se cf 2

qtos, próx Weg II. Tr.: 370-5391

AMIZADE - vende-se, próx.
Sociedade Amizade, 2 casas de
alv. R$ 23.000,00, Aceita-se
carro ou moto no valor de R$
6.000,00. Tr.: 371-6069, Matr.

<II 24,320
�
�
ª

CENTRO - vende-se, 2 casas,

área 600m2, R$ 7-5,000,00,n:

� 9975-8433.

� COMPRA-SE - próx centro. Até
'" R$ 50,000,00, Sendo R$
ª R$J 25,000,00 em dinheiro'e
Li: 25.000,00 em carro. Tr.: 370-

1161.
VENDAS E SERVIÇOS: Rua: Onélia Horst, 104· Vila I.enzi· Jaraguá do Sul· se I email: maketel@terra�com.br·· Fone/Fax: (47) 371·7007

COMPRA-.SE - casa Alv. R$ -

I I
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



�lRA/ 2'0' de malotíe 2004
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IL

tI�!!!II�__ �� � �__ ·� �C�O_R_R_EI_O_D_O_._PO_V_.O__7

000 00 dQU parte pagto
50. r'CD 2001 (R$35.000)
Range

d' h"''''
T,· (47)..

644-
restoer1l ln ",U .. "-- .

�
GUARAMIRIM�vende-se, .w.

destnrturap/2 pisos, 3 qtose
oomáisdep R$22.0IlO,OO. Ou

se por ema em 'São

troeta. Tr' 373·6247 após 14Beno. --

hOms.. : .

�
LllADAFIGUBRA -a1uW-se,

�asa mista c/02qto�: sa�, .

,
ha bwc lavandeAa.illia

eozln, '"
. '.'

�uas Claras, 436.
Tr.rtar: 370-

'.

4594após as 18:30: > ,

�

�DAF1GUfIRA - ven!le-:se,

Jeasas sendo 2alv.
e 1�

cf garagem R$ 90.00O,.01l .

oogileiáveis. Tr.: '372-327l ti

�.
!l'ADAfIG(JEIRA-vefllJe,se,
�óx. Indumak, alvenan3,

.c/ ..

garngem, suite + 2 qtos:.R$
tlOooo,oo. Tr.: 372-3217�
!IJ7.S709 tiveront .' .'
�

LO!. CASANOVA
- vende-se,

d7om�. Terreno 360m2. Tr.:
J7&3245

. Computadores
éOr:Apletos

.

rÓ,

POMERDDE - vende-se, 2 .

� casas, terreITO .2.00Qm2: .Ou

UOC3·se por casa.emJaraguá:
RlOOCOO,OO.Tr:!H24B31O:é/
Jenrrol.

Assistência Técnica

EspecializadaPOMERODE - vende-se, .de
madeira e um.terreno, siliJado

bairrO Ribeirão Areia. Ou troca

re r«uma casadel1lll1Of \1aIQr
emJmguá Tr.: 9997'961:8:

HORATÉGNIÇA- (Jaraguá do Sul)
INTERNA - R$ 20,00
,EXtERNAS - R$ 20,00 +

R$ ,15,00 deslocamento /r41POMERODE - verrdN�;.'de .

_m.Jerreno cf40orn�,R$ c
, .,

3íOOO,OO. T�: 11997-96:18W
_so.

.

O.utYcas. cidades +

H$ 0,50, o km rodado

mOOALUZ.ll-Vende-se:fksa· '".
mista,91m', p,áx. ,se1iT<a
alimentos. 8$, f{hO'oO:�Q:O,.
ne9OCiáveis'lG��11,t!6i!il�h, .

Mooo9137·9426'
•. ' .. ,}::; :

.

. _E�:êcí12(im2é1ff3qtos,
pjQMOLHA - aluga-se, quarto varanda C/ churlasq., garagem
�coz.�b\Ii�do,130:0�$,; .pl:2. ur,ro.sc!l.!lemais dep. VENDE-SE-casaalv.� C/'159m',
S81i.R$IOO;OOTt:37O:7698. Te.rrentl 2r'1,;5Uom-'.',R-$ . terreno cl 300m', zbwcs,

·t •..•.... . 12.000,rode�da.(podeser . miragem, cnrrasq., área de

1If�MAIIT!l(t::/�",de.;,se;' .i:àrm) e,a satdoparcelàdOdireto ·feStas. Aceita-se casa na praia
RuadasRores, R$:31tOOQtoo,;"'\:-oCQI!l)lJl!91lIietáriO. n. 9962. de menorvalor. Tr.: 373-1430.
R$31.000;OO.+.73XR$ 1n5{ 'Y""!W0"f?''!:.• "'''-'' .

�OO.Tr.:a7�., :,.',
. , .". .......' ..•" 'VllIA'tAlAY -vende-se, alv.,

150m', lote de 1.606m2. [,1$
zss.cco.co n: 371·9992 cl
Sp�zia

vista. Tr.: 276-0196. ALUGA-SE - quitinetes
mobiliadas, entrada da APAE,
próx. WEG II. Tr: 370"3561 ci
proprietária.

AbUGA-SE - no cone.
Residençial Concórdia, nas

Águas Termais de Piratuba. Tr:
372-3192.

ALUGA-SE - procura-se e/2
qtos, prox Weg II. Tr.: 370-5391

VILA RAU - vende-se, c!
133ôOOrn'. R$ 88.000,00. Troca
se por sítio de menor valor. Ir.;
9997�2020. Creei 7402

CENTRO - aluga-se, apto
amplo, el 3 qtos, 2 salas, 2
sacadas, dep. de empregada el
bwc, garagem e demais cep.,
portão eletrônico, interione. R$
400,00. Tr.: 9962-8154.

CENTRO - vende-se, quitinete,
plÓX. Duas Rodas. Tr.: 371-5320

Ia
. .. �

Gr.diante Strike .

R$198,OQ.ou
.

, ,,'
-

.

1+9 R$l;9 80
PIIIIIo meu.jetto (ProntO)

. 'Gradiente Strike
R$ 99,00 ou

'

.1 + 9 R$ 9,90
Plano TVoéê

Si.emeas ASO
oe :R$149,.60 ou

1+ 9R$14,90
·;�J8nOTVoêi'

SiemensA50
R$ 248,00 ou

1 + 9R$ 24,80
Plano meu jeito (Pronto)

\_. '_/

.!O!�iJa��""'m;�tarrOd."'·P S,,,d'$CO 213�0888
'IIRAGiiii�jjo SUL

\

Venda de Equlpamentospara informática
Assistência Técnica Especializada.
Manutenção Preventiva, Limpeza, Consertos, Instalações de Sistemas
Operacionais, Soluções de Conflitos, Configurações e Substituições de Peças, etc.

c I ; C k em s ua
v

v
í d a 'pessoal e profissional"

Rua 25 de Julho, 662;; Vila NOJa· Jaraguá do $ul- SC.. '�; .!mEíÉ TEOD.O;RO RIBEIRO, NO S4IJ - ILHA DA F'IGUEIRA

�����:����:����.'�- "-�---�;��;�;��::��:���;;'7;;;�f��i���:������;�,;�;�, .. ,.. ":,.
, comercial e residencial, v�lor a 37G4810.:

"

CENTRO - vende-se, novo, combinar. Tr: 9133-3476. Creci
100m2, suíte + 2qtos. Tr.:9977- '3476
5408.

Periféricos
CDRom

gravador e
leitor de DVD

, .. __ ._ _._._----_.. _ __ .. _ .. _-- _ .

,

Acessórios

FOZ.DaJGlJAÇU- vendé.se; C/ "

614m', c/ construção 105m',
base para 2 piSOS, alvenaria
pré-acabada, quitado,
escriturado, asfalto,' ótima
localização. Aceita-serucapor
casa em Jaraguá R$ 35.000,00.
Tr.: 370-3357 009141-2151

TROCA-SE - terreno C/364m1,
Vila Rau, Área Nobre', Lot
Renascença + restante em

dinheiro: por apartamento até
40.000,00. Tr: 9135-5854 ou

�122-1830

CZERNIEWICZ - vende-se,
ótimo apto, el 01 suíte e 02

quartos. R$ 57.000,00. Tr.: 99fl7-
2020. Creci7402

G.UARATUBA - vende-se,
mobiliado, na praia, el 2 qtos, UBATUBA -vende-se, pró)\. a
Ou troca-se por imóvel em _ praia, Cf 1 suíte + 2. dorrn.,
Jaraquá, It: 370-8097. Creei . churrasqueira. Tr: 372-3235.
9839.

LOl.JORGE - vende-se, linha
Cortieeira.R$ 3.000;00. Tr.: 273:-
0087.

VENDE'SE - el 2 qtos, no P1ÇAR{V\S-OPORTUNIDADE
PROCURA-SE - moças pi Condomínio Amizade. - 5 terrenos de 400m' cada,
dividirapto. Tr.: 9912-5909 e/' R$42.000,OO. Tr. 276-3321. próx ao Candeias. R$27.000,OO.
Iracema.

. .

Tr.:372'1395.
VILA LALAU - vende-se. n:

. PROCURA-SE - moças pi 371-3132.
dividir apto. BaependL Tr.: 276- -------

3337c/Eliete. VILA NOVA - aluga-se,
mobiliado. Ed. Albert.o

PROCURA-SE - moças pi Marangoni, próx. Posto Mime.
.

dividir apto. T1.:371-5968. R$ 500,00. Tt: 9973-5537.

PROCURA-SE - moças ou VILARAU-velÍde-se�d.BlUha
rapazes pi dividir apto no centro. Mariana. R$61 .000,00. Tr: 9962-
Tr.: 275-'3402. 3664 .

POMERODE - vende-se, cl
2000m', el 2.casas de alv., 1
easac/ 146m2 e outrac/96m'.
Aceta-secasa emJaraguá e no

dinheiro até R$,90.000,OO. Tr:
9124-3310 c/ GenivaL

PRAIA DEITAGUAÇI:i-vende.
'S� ou troca-se, a 300mts da

praia. R$ 6.000,00 ou ernrnat
de construção. Tr.: 370-9634 de
manhã.RROCURA-SE - moças ou

rapazes pi dividir apto. Tr.: 371-
3571 após 14hs.' RIO MOLHA - vende-se, c/.

969A80m', escriturado.
ANA PAULA 11- vence-se, R$180.000;OO.Tr:9112-5501.
13x25. R$1 0.000,00. Ir: 370- (proprietário).
6279.

PROCURA-SE - pessoas pi
dividir apto no centro. Ir: 9141�
2355 el Juliano.

SÃO JOSÉ - vende-se, el meia
água, de material. Aceita-se
automóvel, cart1intlão noneg. R$
22.000;00. Tr.:3-72-0715 cl
Mário.

PROCURA-SE - pessoas pi BARRA DO SUL-vende-se ou

dividir alugueL Tr.: 9909-2838. troca-se por terreno em

Jaraguá. Aeetto carro. Tt: 9123-
7355ou 370:3574..PROCURA-SE'- moças pi

dividir aluguel. Tr: Rua Fritz
Bartel, 727. Cond. Reinaldo
Bartel, bl B apto 11, el Dalva.

BARRA VelHA - vende-se, SCHROEDER - vende-se, cl
próx. Hotel Baleias 230m da 452m', situado na rua 135

,Oferta�
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 S-2x, Placa
mãe Ásus A7V 266-MX, Placa de
vídeo AGP 32 rnb, monitor IS"

AOÇ, drive disquete 1.44, tedado,
mouse, gabinete atx ,300w, caixas de
som amplificada, 180w, placa de som
e rede inte rada

Informatização
de comércio e

indústrias: Sistemas,
Aplicativos comer
ciais, Impressoras

. Matriciais pI emissão
de N,F., Impressora pi
emissão Cupom Fiscal,
todos os controles
administrativos de ges-
tão empresarial.

NEGOCIAMOS r 'jQUALQUER qFERTA
ANUNCIADA PELA
CONCORRÊNCIA

SUPERMERCADO

NOS FINAIS DE SEMANA.

.dê,
Fre,io'$
ri J1ideJt,
�

FAÇA SEU TE TE
DE 'FlUiDO DE FREIO

GRATUITOI

371-7398•

_ai" k i k a r @ n e t uno . c o m . b r,
".

"�RUã'êxp: Arílôhib Carlos Ferreira, 865
Jaráguá do Sul Santa Catarina'9967-4885' ...

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8 CORREIO 'DO POVO CURRI.lO DO Po\ ()

CLASSIMais

VANTAGENS:

SUPER MASSA
'GRAFITADA

SUPER MASSA: é umy�oduto naturalCOffl um teor de Uga de aito tlíve{, c0l1!P0siçã� 100%jUto, a
ser usado tia 'construção civii, na utiUzação espccia!de l'evocos exteriores, interiores, assentamento de

tijo(os,_pisós, cerâmicas, etc.
'

,

, I

Ayrovadoye(os (a6oratórios
, UNISUL-UNNAU PBQP ,

eye(aABNT.

e 275-1961

.. Supe/l' resistente à rachaduras

..Resistente j umIdade
*M�iól' rendimento à massa'
"Economia no cimento em ,até 22%
*Moio ê�b()lor: nunca mais

,
"

[. 1 ,.�.'
",., '::

Fones: (47) 275-4081

Compre seu cãozinho,

Com .todas as garantias, pedigree e procedência.
Encomende ou reserve seu filhote de qualquer raça
e porte. Esclarecemos todas as suas dúvidas sobre
seu filhote. Evite comprar gato por lebre" compre
com quem realmente garante.

Tratar: 370-8563.

SCHROEDER - vende-se" cl
45Órn', no centro. R$15.000,00.
Tr.: 9977-5408.

UBATUBA - vende-se, aceito
carro, Tr.: 9123-7355 ou 370-

�4·,

VENDE,SE- c/76margas, na
Tifa dos Húngaros - Jguá 84,

•
casa cl 3 qtos, sala, copa, coz,
lav., bwc, 2 galpões c/�ngenho
de melado;C; nãScente de água ..

Tratar: 273-i 660

VENDE-SE -r- comercial,
condomínio centi'o, c/3.90Úm2,
totalmente aproveitáveis, Tratar:
275-307(1 CrebÍa950,

VENDE'SE,r. cl 1000m2 e cl
casamista de 91 m2, ou troca
se por outra de menor valor. Tr.:
370-4461.' ,

'VENDE-SE - próx. Sociedade
Vieirense;CfQ4sm2, murado, cl

�7�����$2!83�0'00' Tr.:
VILA LALAU - vende-se, cl
596m2, cl meia água cl 2 qtos,
sala, COZ., bwc, lav. R$ 55,000,00.
Ir.: 370.;178'7,

, VILA LALAU -' vende-se, cl
·1.600m2,ecaSáaw.,150m2,R$
235.000,00.;1r.: 371-9992 cl
$pézia

VILA RAU - vende-se, terreno
de esquina - tot.Helena, área

.

de 425,oom2. R$23.500,00, Tr.:
,9997-2020. Creci7402

'

AGUAVERDE - vende-se, vídeo
locadora, Rua Marcos Verbine.
Aceita-se carro, terreno ou casa
noneg. Tr.:371-2525
ANA PAULA - vende-se',
sorveteria e lanchonete. Aceita
se carro ou moto. Tr.: 372-3817,

CENTRO - vende-se ou troca
se por casa ou terreno. Tr.: (11)
6976-9448 cl Cecilia.

GUARAMIRIM - vende-se, loja
'

de 1.99; no centro. Tr.: 373-6649
ou 373-3609 a noite,

PAOARI�, - vende-se,
completa. Tr.: 9117-24.47 cl
Marsos.

TROCA-SE - lanchonete cl
clientes e moradia, pOfJchácara
ou sitio, Tr.: 273-0533,

VENDE-SE - empresa
prestadora de serviços, cl
carteira 'de clientes e

, www.sitiobarulhodagua.cjb.net.
Preço de ocasião pi pgto à vista
R$187,000,00, Aceita-se
proposta.Tr: 370-8563.

I

VENDE-SE - vende-se, no

perimetro urbano de Jaraguá, cl
água corrente, cachoeira, casa
200m2, lagos de peixe 21 m x

200m. R$150.000,0. Tr.: 370-
5015.

RIO CERRO 11- vende-se, cl ±
4.800m2, cl chalé estilo alpino,
riacho, 5.000 pés de palmeiras
real. Aceita-se troca 'por
automóvel ou imóvel. Tr.: 372-
3235 cl Ramos,

RIO MOLHA-Tomaluco!!! vendo
uma linda área de 20.000 m2,
dentro de um condomínio'
residencial ecológico, e/terreno
de 3,000,00m2, pronto pi
construir,' com árvores
frutíferas, nativas, riacho e

nascente, Escritura
desmembrada e toda legali�ada.
De R$60.000,00 por
R$35,OOO,00 a vista, ou financio
cl 60% de entrada e saldo
corrigido. Visite o site:

.

www.sitiobarulhodagua.cjb.net.
Tr. 370-8563.

faturamento mensal gararitido,
Tr.: 9905-3941 ,

VILA NOVA - vende-se, bar
com jogos, inclusive cl cancha
de bocha, cl clientela formada,
Ac:eita-se carro ou moto no nego
Perto das malhas San Remo,
Tr.:9125-8661 ou 371-D882,

CONSÓRCIO-vendedoreS(as),
.

com experiência na área externa
pi Jaraguá do Sul e região,
Ótima remuneração. Tr: 371-
8153,

PRECISA-SE - de manicure,
cabeleireira e esteticista. Tr.:
,370-1955.

PRECISA-SE - de moças pi
trabalhar cl vendas, Empresa
oferece ajuda de custo +

comissão, carteira asstanda,
vale transporte, almoço. Tr.:
371-5353 cl Jeanita.

SCHROEDER 1- vende-se, na
Estrada Geral cl casa, Aceita
se carro no valor R$ 8.000,00,
R$ 23.000,00. Tr.: 370-6069.
Matr.24.320.VENDE-SE - lanchonete e

sorveteria na Praia do Ervíno,
Tr.: 91 01-0467 cl Cristiane: VENDE-SE - um canto do

paraiso, c/40,850m2, à 6km do

II1II
centro,acessotodoastaitado,c/

I
toda infra estrutura. Visite nosso

� s t e PRECISA-SE

PRECISA-SE - de moça pi
atender telefone em pizzaria
acima de 18 anos, horário 17:30
às 23:30, Tr.: 9993-5433 cl
tuciana

�F
, � fláce r3O'l'P(}

e Distribuidora de Cosméticos:

*?rla./f-d",�;;, '"Sanuuuv

Fone: 371-6110
9905-2653

Ja'rdinagem lJt

Paisagismo

ENGLlSH DELlVERY

Inglês na sua casa.

�Iratar: 372-1498 com Mário

VILA LALAU - aluga-se ou
FredericoTrapl R$10.000,00. Tr.:, aluga-se, sala ,comercial,
670-6847. '

terreno cf 600m2 + apto cl
180m2 cl 4,qtos e 3 bwcs + 2
casas nos fundos do terreno, Tr.:
371-3132,

Medicamentos em geral
Manipulaç�o de fórmulas médIcas

Fisioterápicos e
Cosméticos manipulados

. Fone: 371-8298

SAUDE & INFORMA AO

- de uma

.massoterapeuta e uma

cabeleireira cl experiência, Tr.:
370-1955.

OFEREÇO-ME - pi trabalhar
como diarista. Tr.: 372-0327 cl
Ada ou Romilda após às 20hs.

OFEREÇO-ME - pi trabalhar
como dama de coinpanhía,
curso enfermagem, Tr.: 9103-
9132 ou 9138-5283 cl Sania.

OFEREÇO-ME � pi trabalhar,
experiência como balconista,
recepcionista e aux.

administrativQ, Tr.: 273'6050,

AQUI!
371-1919

OFEREÇO-ME - pi trabalhar
como mensalista meio

perlodo ou diarista, ou

trabalhar em lànchonete ou

restaurante na imediações do
centro. Tr.: 370-5491 'cl
Simone, OFEREÇO-ME - pi trabalhar

como vigilante, c/ curso. Tr.: 273-
5083 ou 9975-9925

QUINTA-FEIRA, 20 de maio de 2004

OFEREÇO-ME - pi trabalhar de
diarista, babá, cuidar de pessoas
idosas. Não posso pernoitar., Tr.:
8802-1180 clMichele,

OFEREÇO-ME - pi trabalhar
como telefonista ou

recepcionista. Tr.: 9147-6784,
OFEREÇO-ME - pi trabalhar
como motorista particular, exp.
cl ônibus executivo de 9 anos,
2° grau compl. , 30 anos, boa
aparência. Tr.: 276-2073 ou 275-
6147.

OFEREÇO-ME - pi dar aula de
saxofone e tocar em eventos, Tr.:
372-D876,

Saia õoa[ugue[ aõquira
sua CASA própria...

OFEREÇO-ME - pi consertar
cintos de 3 pontas. Tr.: 276-

OFEREÇO-ME - pi trabalhar 0671.
,
como babá, serviços gerais ou -------
diarista cl urgência. Tr.: 9136- PROCURA-SE -estágio como
6647, técnico têxtil. Tr: 371 '5640,

Pousada Dreiche do Ar com

acompanhantes

Se você está cansado de ficar em casa sem

companhia, venha conhecer nossa 'pousada
com lindas acompanhantes 24hs ao seu

dispor.
Temos preços acessíveis ,e auto

atendimento, tudo para favorecer a você,
cliente. o'

Também atendemos hotéis, motéis e

residências.

275-0052/273-1174
Estamos recrutando moças acima

de 18 anos .

COMUNICADO DE EXTRAVIO

, �
Foram extraviadas os conhecimentos de

transporte rodoviário do Cargas, modelo 8, série
única, utltlzados, n2 001, 002, 006, 083, 098,
101 a 150, 161, 176 a 181, 306, 316, 336, 338
a 340, 351, 469, 480, 485, 486, 502 a 504, 509,
531 a 533, 539 e não utilizadas de 540 a.550, da
empresa Ge rh ardt Schunke - Me CNPJ

83.201.368;0001-45

315,92 me:Usais
526,54 mensais

7�9,54 mensais

30.000,00
50.000,00
75.000,00

,.100.000,00
120.000,00
150.000,00
200.000,00,

R$'
R$
R$
R$ 1.053,08 mensais

R$'1.263,70 mensais

R$1.579,62 mensais

R$ 2.106,16 mensais

RODOBENS
CONSÓRCIO

Ligue e solicite a visita de um de' nossos vendedores

ESTADO DE'SANTA CATARINA 1 PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul 1 2" Vara Cível
Rua Guilherme Cristiano wackemagen, 87, Vila Nova, CEP 89259-300, Jaraguá do Sul

Juiz'(a) de Direito: Quitéria Tamanini Vieria Peres

Escrivã(o) Judicial: Anà Lúcia Rozza
EDITALDE INTERDiÇÃO - ART. 1184, DO CPC

Espécie e Número do Processo: Interdição/Extinçãoda Interdição, 036.01.004691-2
Requerente: Jorge Rufino Damacena
Interdito (a) (s): Manoel Rufino Damacena

Doença Mental Diagnosticada: transtorno esquizoafetivó - CID F 25. Data da Sentença: 03/7/2003,
Curador(a) Nomeado(a): Jorge Rufino Damacena.
Po� intermédio do presente, os que virem ou deleconhecimentó tiverem, ficam cientes de que, neste Juízo
de Direito, tramitaram regularmente os autos do processo epigrafado, até sentença final, sendo decretada
a medida postulada, conforme transcrito na parte superior desteedital, e nomeadora) ola) curadoria), o(a)
qual, aceitando a incumbência, prestou o devido compromisso e está no exercício do cargo. 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), 19'de abril de 2004.

Saiba eMaSfUer

se.'
.. '.

parar de COMer:

Gonhe�a O proSraMa
*

•

.

DISCIPLINA
ALIMENTAR
Informas:ões: 9973-)814

Argireline
j

,

Na Ekilíbrio Farmácia de Manipulação você encontra o arqireline que é um ativo cosmético

revolucionário que. combina seis aminoácidos, entre eles o ácido glutâmico, a metionina e a

. arginina. Esses aminoácidos possuem ação moduladora, da,' tensão muscular facial com

comprovada atividade redutora de rugas e linhas de expressão.
Esse ativo simula o efeito do botóx, pois bloqueia a acetíl colina na fenda pré-sináptica dos

músculos da derme.
O Argireline não altera a função dos músculos responsáveis pelos movimentos faciais, mantendo a

natural idade da expressão da face/além de deixar a pele elástica.
Outra ação deste ativo é o estímulo da proliferação dos fibroblastos, garantindo a reestruturação
dapele.

fI,J"sbi
CRM/SC 1242 • !EGO O3D!79

SORtlACIL 1.079

Vídeo-cirurgia,
Menopausa - Prevençã<l
do Câncer, Endometriose
R!lil: Guilhenne Weege, 50 • SL 406

Fone: 370-1705/
. �PI1f!1l1l@lIetJlIllHQJlt.bl' - Jarq HIÍ doSul

r
(

Indicações: .

Prevenção e tratamento anti-rugas com modulador da contração facial e como a)gente firmador
da pele. Pode ser utilizado como alternativa não invasiva e não alergênica para pessoas para os

quais a toxina botulínica (botóx) não é indicada, ou ainda como complemento ao botóx.
Passe na El<ilíbrio Farmácia de Manipulação e conheça este princípio ativo que está sendo muito
utilizado pormarcas cosméticas famosas.

AQUI!
371-1919
J

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




